
ΣΕ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΤΟΠΟ
Ο,ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ...
ΦΑΙΝΕΤΑΙ.
Στη LIDL HELLAS φροντίζουµε
να φτάνει στα χέρια σας 
ολόφρεσκο και πάντα ποιοτικό. 



Φρέσκα
και ποιοτικά προϊόντα

κάθε µέρα
στο τραπέζι σας!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ

 ΣΥΝΟΡΑΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, 
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

● Οι απελπισµένες διαδροµές των 
προσφύγων συγκλονίζουν τη χώρα
● Το έλλειµµα διακυβέρνησης 
συνδυάζεται εκρηκτικά 
µε τα ευρωπαϊκά λάθη
● Απρόβλεπτες οι πολιτικές 
και οικονοµικές εξελίξεις, 
σκοτεινή η επόµενη µέρα

σελ. 41

Ο άλλος 
βιασµός 
της Kesha

σελ. 40σελ. 40

ΕUROPA LEAGUE
«Ερυθρόλευκο» déjà vu

σελ. 18-39

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

σελ. 4-10, 12-13
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FREE  SUNDAY02 28.02.2016περιεχόµενα     Η   
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Βρείτε µας κάθε Σαββατοκύριακο σε ολόκληρο 
τον οδικό άξονα, εύκολα και γρήγορα στις 

βασικές µας χειροδιανοµές.

*  Σηµείωση - Τα παραπάνω σηµεία εµπλουτίζονται συνεχώς και εναλλάσσονται µεταξύ 
Σαββάτου και Κυριακής.

Βρείτε µας και σε όλες τις προθήκες 
σε επιλεγµένα σηµεία διάθεσης αλλά 
και σε καταστήµατα µεγάλων αλυσίδων 
εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  εστίασης όπως              ,                   κ.α.  

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - BOΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΕΝΕΝΤΥ 11:00
ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ(ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ) 10:00
∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι ΚΗΦIΣΙΑΣ 10:00
ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ  10:35 
(XAΡΙΛΑΟΥ ΤΙΚΟΥΠΗ & ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ''ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ'' 11:00
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 10:15
ΚΟΜΒΟΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10:15
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10:40
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10:00

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:00
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10:10
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ & ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10:20
ΕΘΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ) & ΛΕΝΟΡΜΑΝ 11:00

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΝΟΤΙΑ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ & ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10:00
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 10:15
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & Ι. ΜΕΤΑΞΑ 10:30

 ΧΕΙΡΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ & ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10:50
ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:10
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10:20
HILTON 10:35
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11:25
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 10:55
ΚΟΛΩΝΑΚΙ 11:40
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΜΟΥ 11:10
ΘΗΣΕΙΟ 11:10

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY 
Εκδοτική Α.Ε.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Αγγελική Σπανού
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

                                 www.one9six.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤHΣ ∆ηµήτρης Καραγκούνης

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ dmatina@cpress.gr 

210-6754430 εσωτ.554
∆ΙΟΡΘΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Μπέττυ Σπανοπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
nstamatog@cpress.gr
 210-6754430 εσωτ.553

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

jk@free-sunday.gr 210-6771762
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 
vickyth@cpress.gr 210-6754430
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@free-sunday.gr,  210-3506300

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ 12,   154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238

www.free-sunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 
διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας 
µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φω-
τοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 354η
28//02//16

  ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η δραµατική έξαρση της 
προσφυγικής κρίσης υπερβαίνει τις δυνατό-
τητες της χώρας αλλά και τις ικανότητες του 
πολιτικού συστήµατος
06 // ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Η επόµενη και η µεθε-
πόµενη µέρα, όπως τις σκιαγραφεί ο Γιώρ-
γος Καπόπουλος
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ «Μόνο 
ο Τσίπρας µπορεί»
09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Το 
δίληµµα του Αλ. Τσίπρα
10 // ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ο ευρωβουλευτής της 
Ν∆ Γιώργος Κύρτσος εξηγεί τι πρέπει να 
κάνει η χώρα µας για να σωθεί ό,τι σώζεται
11 // ΑΠΟΨΗ Β. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ ∆ύο 
χρόνια µετά το «Ξεκινάµε» του Στ. Θεοδω-
ράκη
12 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ «Η 
κυβέρνηση δεν έχει συνεκτικό και επεξερ-
γασµένο σχέδιο στο προσφυγικό»

13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι απόψεις της Ύπατης Αρ-
µοστείας του ΟΗΕ για το προσφυγικό
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ «∆εν 
είµαστε κοντά στη λύση του Κυπριακού»
15 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το συνέδριο του Ποταµιού 
και οι διεργασίες για τη νέα κεντροαριστερά
16 // ΒΡΕΤΑΝΙΑ Κραυγές και ψίθυροι στον 
δρόµο προς το δηµοψήφισµα
17 // TWITTER Η εβδοµάδα που πέρασε 
µέσα από επιλεγµένα τιτιβίσµατα
41 // ΚΟΣΜΟΣ Ο άλλος βιασµός της Kesha

  SPORTS
40 // ΕUROPA LEAGUE «Ερυθρόλευκο» 
déjà vu

  FREE TIME
42 // ΕΞΩΦΥΛΛΟ Τα οικονοµικά των Όσκαρ
43 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατο-
γραφικές αίθουσες
44 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΓΟΡΓΙΑ «Η 
ανωριµότητα αναβλύζει από παντού»

Η καλοκαιρία, παρά τα σύντοµα ξαφνικά ξεσπάσµατα που τη διέκοπταν, 
δεν µας άφησε να καταλάβουµε πώς πέρασε ο χειµώνας. Τσικνοπέµπτη 
η επόµενη Πέµπτη 3 Μαρτίου, Καθαρά ∆ευτέρα η ∆ευτέρα 14 Μαρτίου 
και κάπως έτσι θα προετοιµαστούµε για το Πάσχα, που φέτος πέφτει 
Πρωτοµαγιά. Με τις αργίες µετράµε τον χρόνο που περνάει και 
οργανώνουµε τα διαλείµµατα στη ρουτίνα µας, που πια αποτελεί 
πολυτέλεια. Είναι ωραία να έχεις δουλειά και µια ήσυχη ζωή, δεν είναι 
στις µέρες µας καθόλου αυτονόητο και γι’ αυτό η πλήξη τείνει να γίνει 
κάτι σαν προνόµιο. Όταν σε κυνηγάει η καµηλοπάρδαλη, τρέχεις και δεν 
σκέφτεσαι, ούτε προβληµατίζεσαι, πολύ περισσότερο δεν αναρωτιέσαι 
για το νόηµα της ζωής…

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο 
του χειµώνα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
σελ. 18-39

∆ΙΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τα δηµόσια νοσοκοµεία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και οι ασθενείς σε αδιέξοδο.
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Α
υτός που περπατά µε την πατερίτσα στην εθνική 
οδό, το παιδί που παίζει για λίγο χαρούµενο στον 
αγρό δίπλα, εκείνος που προσπάθησε να κρεµα-
στεί στην πλατεία Βικτωρίας, ο άλλος που φώναζε 
στην κάµερα «δεν έχουµε πιει ούτε νερό αλλά κα-
λύτερα να πεθάνουµε εδώ παρά εκεί», η µάνα 

που µέσα στην κούρασή της κουβαλούσε και το αρκουδάκι του 
µωρού που ποιος ξέρει πόσο βράχηκε στη θάλασσα – είναι όλοι 
τους πρωταγωνιστές ενός σκληρού δράµατος, που παρακολου-
θούν µε µοιραία απάθεια οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και µε τρόµο η 
κυβέρνηση, έχοντας κάνει όσο περισσότερα λάθη µπορούσε για 
να φτάσουµε ως εδώ.

Θα γίνει το συµβούλιο πολιτικών αρχηγών την επόµενη εβδο-
µάδα για να πάει µε εθνική «γραµµή» στην έκτακτη σύνοδο κο-
ρυφής της Ε.Ε. στις 7 Μαρτίου ο πρωθυπουργός και, αν ναι, ποια 
θα είναι αυτή η γραµµή; ∆ύσκολο να δει κανείς τι ουσιώδες θα 
µπορούσε να προκύψει από µια τέτοια συνάντηση (που θα γίνει 
πιθανότατα την επόµενη Πέµπτη ή Παρασκευή) όταν καθηµερινά 
η πιθανότητα συναίνεσης υπονοµεύεται από εκείνους που υποτί-
θεται ότι την επιδιώκουν. Άλλωστε, Γεννηµατά-Θεοδωράκης-Λε-
βέντης θα ζητήσουν συγκρότηση οικουµενικής κυβέρνησης, την 
οποία δεν θέλουν ούτε ο Αλ. Τσίπρας ούτε ο Κυρ. Μητσοτάκης, 
µε αποτέλεσµα να είναι ήδη δοµηµένη η πρώτη σοβαρή διαφω-
νία κορυφής.

Το απόλυτο πρόβληµα
Εξάλλου η ελληνική πλευρά δεν έχει στην πραγµατικότητα τη δύ-
ναµη να καθορίσει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Όλα θα κριθούν 
από το αν θα περάσει το σχέδιο της Ά. Μέρκελ που προβλέπει να 
δοθούν στην Τουρκία 3 δισ. ευρώ προκειµένου να κρατήσει στο 
έδαφός της όσο το δυνατόν περισσότερους πρόσφυγες και τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη να δεσµευτούν ότι θα δέχονται απευθείας από την 
Τουρκία στο έδαφός τους συγκεκριµένο αριθµό προσφύγων, µε 
βάση τις ποσοστώσεις µετεγκατάστασης, για τις οποίες ήδη έχουν 
αναλάβει τις δεσµεύσεις που εκ των υστέρων αθετούν. Εάν η 
Μέρκελ δεν τα καταφέρει, θα επικρατήσει η λογική της Αυστρίας 
και της Οµάδας Βίζεγκραντ για επανεθνικοποίηση, επαναφορά 
των συνοριακών ελέγχων, αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν.

Ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει βέτο στις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου εφόσον είναι αντίθετες στο εθνικό 
συµφέρον και η ανάκληση της Ελληνίδας πρέσβειρας από τη Βι-

έννη, όπως επίσης και η άρνηση για την επίσκεψη που πρότεινε 
η Αυστριακή ΥΠΕΣ, είναι ένα πρώτο βήµα προς τη σύγκρουση µε 
την Ε.Ε. Ο αρµόδιος για τη µετανάστευση επίτροπος ∆. Αβραµό-
πουλος προειδοποίησε ότι µέσα σε δέκα µέρες παίζονται όλα και 
µπορούν να χαθούν όλα και µάλλον δεν υπάρχει ίχνος υπερβο-
λής στη δραµατική του παρέµβαση.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Γιατρών χωρίς Σύνορα, ο αριθ-
µός των προσφύγων στη χώρα µας άγγιζε την Πέµπτη το βράδυ 
τουλάχιστον τις 12.000 – ένας αριθµός που αναµενόταν να αυξη-
θεί κατακόρυφα τα επόµενα 24ωρα.

Περίπου το 1/3 είναι παιδιά, ενώ η αναζήτηση καταλυµάτων 
και χώρων φιλοξενίας είναι δύσκολη.

Ο έκτακτος σχεδιασµός της κυβέρνησης προβλέπει άνοιγµα 
όλων των διαθέσιµων χώρων –από στρατόπεδα έως αθλητικές 
εγκαταστάσεις–, αλλά οι πρόσφυγες δεν ενδιαφέρονται να µεί-
νουν εδώ, ψάχνουν τρόπο να βγουν στον βαλκανικό διάδροµο 
και τους εµποδίζει η ΠΓ∆Μ, που έχει στην πράξη κλείσει τα σύ-
νορά της. Προκειµένου να µετριαστεί ο συνωστισµός στην Ειδο-
µένη αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί ξανά µια πρώτη «γραµµή 
αναµονής» στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το υπουργείο Ναυ-
τιλίας αποφάσισε να σταµατήσουν τα έκτακτα ακτοπλοϊκά δροµο-
λόγια που µεταφέρουν πρόσφυγες από τα νησιά στον Πειραιά και 
στην Καβάλα µέχρι να αποσυµφορηθεί η κατάσταση στα σύνορα. 

Θα γίνει το συµβούλιο πολιτικών αρχηγών 
την επόµενη εβδοµάδα για να πάει µε εθνική 
«γραµµή» στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της 
Ε.Ε. στις 7 Μαρτίου ο πρωθυπουργός; ∆ύσκολο 
να δει κανείς τι ουσιώδες θα µπορούσε να 
προκύψει από µια τέτοια συνάντηση (πιθανότατα 
την επόµενη Πέµπτη ή Παρασκευή).

Μια χώρα 
φυλακή
Η προσφυγική κρίση 
αλλάζει το πολιτικό 
σκηνικό, την Ευρώπη, 
εµάς.

Τα πλοία θα χρησιµοποιηθούν ως καταλύµατα για άγνωστο µέχρι 
στιγµής χρονικό διάστηµα. Έτσι κι αλλιώς, όλα είναι άγνωστα σε 
σχέση µε την επόµενη µέρα στο προσφυγικό.

Τα άλλα µέτωπα
Όλα αυτά συµβαίνουν ενώ βρίσκεται σε εκκρεµότητα η πρώτη α-
ξιολόγηση του προγράµµατος (θα έπρεπε να έχει κλείσει τον Νο-
έµβριο) και σε πλήρη εξέλιξη οι αντιµνηµονιακές κινητοποιήσεις. 
Στο Μέγαρο Μαξίµου υπάρχει αισιοδοξία για ύφεση στο αγροτικό 
µέτωπο και τη στηρίζουν σε αποφάσεις για απελευθέρωση εθνι-
κών οδών και σπάσιµο µπλόκων. Τις επόµενες µέρες θα φανεί αν 
υπάρχει κάποια παρασκηνιακή ή κυοφορούµενη συµφωνία, ενώ 
η απεργία των δικηγόρων, που συνεχίζεται, αρκεί για τη διάλυση 
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.

Η γενική αίσθηση είναι ότι όσο η εκκρεµότητα σε σχέση µε 
το ασφαλιστικό παρατείνεται, τόσο µεγαλώνει ο λογαριασµός των 
µέτρων και η συλλογική κόπωση. Στο επιτελείο του πρωθυπουρ-
γού βιάζονται πλέον, γι’ αυτό και εισήχθη στην κυβερνητική αργκό 
η έννοια των «περιµετρικών αλλαγών», βασικά µείωση συντά-
ξεων.

Η προσπάθεια είναι να επιστρέψουν οι επικεφαλής του κου-
αρτέτου, ώστε να επιταχυνθεί η διαπραγµάτευση, για να υπάρξει 
ένα τέλος πριν από την εξάντληση των διαθεσίµων του δηµόσιου 
ταµείου (προς το τέλος της άνοιξης). Σύµφωνα µε κυβερνητικές 
πηγές, το νέο τροποποιηµένο σχέδιο Κατρούγκαλου έχει παρου-
σιαστεί στα τεχνικά κλιµάκια που βρίσκονται στην Αθήνα και υ-
ποστηρίζεται ότι το χάσµα µεταξύ της ελληνικής πλευράς και των 
πιστωτών γεφυρώνεται. Προκρίνονται περικοπές στις επικουρι-
κές, οι οποίες µπορεί να φτάσουν –στις υψηλότερες– και το 25%.

Το νέο σχέδιο περιλαµβάνει επίσης µείωση του ανώτα-
του πλαφόν στις συντάξεις, το οποίο σήµερα βρίσκεται στα 2.700 
ευρώ για την κύρια σύνταξη και στα 3.000 ευρώ για τις πολλαπλές 
συντάξεις. Οι περικοπές εδώ αναµένονται αρκετά βαθιές, χωρίς 
όµως ακόµη να προσδιορίζεται το τελικό µέγεθος της µείωσης.

«Έκπτωση» προωθείται και στο θέµα της αύξησης των ασφα-
λιστικών εισφορών, στην οποία έχουν αντιταχθεί οι δανειστές και 
κυρίως το ∆ΝΤ. Το νέο σενάριο προβλέπει, κατά τις πληροφορίες, 
αύξηση των εισφορών κατά 0,5% αντί του αρχικού 1,5%, ενώ ε-
ξετάζεται κλιµακωτό µοντέλο –µε αναλογία εισφορών και παρο-
χών– και για την καταβολή της εθνικής σύνταξης.

Αυτό το σχέδιο φέρεται να έχει εξεταστεί και σε επίπεδο τηλε-
διασκέψεων µε τους εκπροσώπους των δανειστών και µε αυτό 
θα πάει η ελληνική πλευρά στο EuroWorking Group της επόµε-
νης ∆ευτέρας, προσδοκώντας να κλείσει και την οριστική ηµε-
ροµηνία για την επιστροφή των επικεφαλής του κουαρτέτου στην 
Αθήνα.

Κυβερνητική πηγή δηλώνει ότι η επιστροφή αυτή «είναι πι-
θανή εντός της επόµενης εβδοµάδας», ωστόσο τα χρονοδιαγράµ-
µατα γίνονται πια εξαιρετικά πιεστικά και η ολοκλήρωση της αξι-
ολόγησης έως το τέλος Μαρτίου φαίνεται αυτή τη στιγµή εξαιρε-
τικά δύσκολη.

Αδύνατες προβλέψεις
Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Άλλοι πιστεύουν 
ότι στο Μέγαρο Μαξίµου το εννοούν, θα καταθέσουν νοµοσχέ-
διο µε µειώσεις συντάξεων στη Βουλή και θα διασφαλίσουν τη 
συνοχή των βουλευτών της συµπολίτευσης διαβεβαιώνοντας 
ότι επίκειται αποµείωση του χρέους, ώστε να έχουν ένα άλλοθι 
για το δύσκολο «ναι». Άλλοι εκτιµούν ότι στήνεται σκηνικό σύ-
γκρουσης µε τους εταίρους και για το λόγο αυτό η µείωση συ-
ντάξεων δεν έχει ειπωθεί από κανέναν κυβερνητικό παράγοντα 
παρά µόνο µέσω ανώνυµων διαρροών. Σύµφωνα µε αυτή την α-
νάλυση, ο αντιευρωπαϊσµός που πυροδοτείται από την τροπή που 
έχει πάρει η ελληνική διάσταση της προσφυγικής κρίσης διευκο-
λύνει την κυβέρνηση, εφόσον το αποφασίσει, να έρθει σε ρήξη µε 
τους εταίρους – εάν δεν αρκεστούν στις µειώσεις συντάξεων και 
επιµένουν σε νέα µέτρα τώρα για την κάλυψη του δηµοσιονοµι-
κού κενού.

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ      @AggelikiSays



ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κάρτα
Αγρότη

Η πρώτη τράπεζα στην ΕλλάδαT. 18 28 38, www.piraeusbank.gr

Η γη σου δεν µπορεί να περιµένει.
Κάλυψε τις ανάγκες της παραγωγής σου σήµερα
µε την «Κάρτα Αγρότη».

Η Τράπεζα Πειραιώς δηµιούργησε την «Κάρτα Αγρότη» ειδικά για εσένα,
τον παραγωγό που δικαιούται αγροτικές επιδοτήσεις. Έλα τώρα στο κατάστηµα
της Τράπεζας Πειραιώς που συνεργάζεσαι, για να αποκτήσεις την κάρτα σου και: 

• Χρηµατοδότησε τις αγορές για την παραγωγή σου.
• Εξόφλησέ την µε την ετήσια επιδότηση.

Πληροφορίες και όροι στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς
και στο www.piraeusbank.gr/karta-agroti

Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.



Σ
ε πρώτο πλάνο η εικόνα είναι παραπλανητική, 
καθώς φωτίζει τους Ερντογάν-Νταβούτογλου να χει-
ρίζονται µε επιτυχία την πίεση του προσφυγικού για 
να αποσπάσουν χρηµατοδότηση και πολιτική στήριξη 
στη Συρία από την Ε.Ε.

Σε δεύτερο πλάνο η Άγκυρα προβάλλει ως εξίσου αν όχι 
περισσότερο εξαρτηµένη από τη διµερή συνεργασία µε την Ε.Ε. 
απ’ ό,τι η ευρωπαϊκή πλευρά.

Κοινός παρονοµαστής και των δύο πλευρών είναι ότι δεν 
έχουν ρόλο στην επόµενη µέρα στη Μέση Ανατολή και ειδικό-
τερα στη Συρία, όπου πλέον πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, 
το Ιράν και η Σαουδική Αραβία.

Χωρίς χρονοδιάγραµµα
Η παραπάνω κατάσταση πραγµάτων θα έχει διάρκεια, όπως δι-
άρκεια θα έχει για το ορατό µέλλον η πίεση των προσφυγικών 
ροών που µέσω Τουρκίας θα κατευθύνονται προς τη ζώνη Σέν-
γκεν ακόµη και στην καλύτερη δυνατή περίπτωση υλοποίησης 
της εκεχειρίας σε πρώτη φάση και σταθεροποίησης σε δεύτερη 
της Συρίας.

Η Τουρκία δεν έχει περιθώρια να παρατείνει τη διαπραγµά-
τευση µε την Ε.Ε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα είναι συνερ-
γάσιµη µε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και µε ορίζοντα τη σύνοδο κορυ-
φής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες στις 7 Μαρτίου θα κάνει ό,τι µπο-
ρεί, έστω και καθυστερηµένα, για να δείξει ότι είναι µέρος της 
λύσης και όχι του προβλήµατος.

Αν µη τι άλλο, µε όλα της τα προβλήµατα, η Τουρκία του Ερ-
ντογάν είναι συγκροτηµένο κράτος που µπορεί να ελέγξει και 
να περιορίσει, αν το θέλει, σε σηµαντικό βαθµό τις προσφυγικές 
ροές. Αυτή µε δυο λόγια είναι η εποµένη µέρα στο προσφυγικό 
που θα πρέπει να έχει ανατείλει µέχρι τις 7 Μαρτίου και µαζί µε 
την εκεχειρία στη Συρία να διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις 
για µια ενιαία προσέγγιση της Ε.Ε. µε υπέρβαση των σηµερι-
νών διαιρέσεων.

Επόµενος σταθµός Λιβύη;
Οι βοµβαρδισµοί πριν από λίγες µέρες από την Πολεµική Αε-
ροπορία των ΗΠΑ βάσης εκπαίδευσης τζιχαντιστών στη Λιβύη, 
κοντά στα σύνορα µε την Τυνησία, φωτίζει την αβεβαιότητα της 

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

µεθεπόµενης µέρας στη διαχείριση του προσφυγικού, ακόµη 
και στην καλύτερη δυνατή εκδοχή της επόµενης µέρας, δηλαδή 
ενός συνδυασµού σταθεροποίησης στη Συρία και συνεργασίας 
της Άγκυρας.

Ήδη η Λιβύη, σε περίπτωση συρρίκνωσης ή και εξάλει-
ψης του Ισλαµικού Κράτους στη Συρία και στο Ιράκ, θεωρεί-
ται το αυτονόητο χαράκωµα αναδίπλωσης των τζιχαντιστών, 
που ούτως ή άλλως ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία 
τους σε µια θρυµµατισµένη χώρα µε δύο κυβερνήσεις χωρίς 
προοπτική ορατής εθνικής συµφιλίωσης. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα το προχθεσινό δηµοσίευµα των «International New 
York Times», που έθετε το ερώτηµα αν πρέπει να επιστρέψει η 
µοναρχία στη Λιβύη ως εγγύηση της εθνικής ενότητας ή, για να 
είµαστε πιο ακριβείς, οι ισορροπίες-ανάσα ανάµεσα στις φυλές 
που κρατούσε µε πυγµή και ευελιξία ο Καντάφι για τέσσερις και 
πλέον δεκαετίες.

Νέα ανάφλεξη στη Λιβύη σηµαίνει νέο κύµα προσφυγικών 
ροών µε κύρια κατεύθυνση την Ιταλία, ένα κύµα που θα τροφο-
δοτείται και από τις πληθυσµιακές εκροές της σπαρασσόµενης 
υποσαχάριας Αφρικής, εκεί όπου οι παλιοί πελάτες και τρόφι-
µοι του Καντάφι έχουν περιέλθει υπό τον έλεγχο ακραίων τζι-
χαντιστών.

Οι ΗΠΑ, όπως είδαµε πιο πάνω, βοµβάρδισαν στρατόπεδο 
εκπαίδευσης τζιχαντιστών από την Τυνησία και εύλογα τίθε-
ται το ερώτηµα αν µια νέα ανάφλεξη στη Λιβύη στις σηµερινές 
συνθήκες δεν θα επεκταθεί στην Τυνησία και δεν θα έχει πα-
ρενέργειες και επιπτώσεις στην Αίγυπτο, µε το καθεστώς Σίσι 
να πρέπει να ζυγίσει πού βρίσκεται το µεγαλύτερο κόστος: σε 
µια προοπτική επέµβαση στην Κυρηναϊκή ή σε µια προσεκτική 
στάση αναµονής;

Με δυο λόγια, η Λιβύη του 2016, σε αντίθεση µε το 2011, θα 
συµπαρασύρει όχι µόνο την υποσαχάρια Αφρική αλλά πολύ πι-
θανόν και την Τυνησία και θα εµπλέξει και την Αίγυπτο.

∆υνητικά, µε επίκεντρο τη Λιβύη, µπορεί να ανοίξει µια νέα 
πηγή τροφοδότησης των προσφυγικών ροών µε κατεύθυνση 
όχι µόνο την Ιταλία αλλά το σύνολο των µεσογειακών χωρών.

Ωρολογιακή βόµβα η Αλγερία
Στην Αλγερία, ο Πρόεδρος Μπουτεφλίκα µπορεί ανά πάσα 

στιγµή, λόγω υγείας, να πρέπει να αντικατασταθεί και είναι 
σαφές ότι αυτή τη φορά η διαδοχή στην κορυφή της εξουσίας 
θα είναι µια σκληρή δοκιµασία για το καθεστώς της χώρας 
που τη δεκαετία του 1990 διεξήγαγε έναν ανελέητο και βρό-
µικο πόλεµο κατά του Ισλαµικού Μετώπου Σωτηρίας.

Αποσταθεροποίηση και παρατεταµένες γενικευµένες συ-
γκρούσεις στην Αλγερία, πρώτον, θα επηρεάσουν δίχως αµ-
φιβολία το πιο ήπιο αλλά σε κάθε περίπτωση αυταρχικό κα-
θεστώς του Μαρόκου και βέβαια θα προκαλέσουν ένα ανε-
ξέλεγκτο κύµα προσφυγικών ροών προς τη Γαλλία και την 
Ισπανία.

Από την Καµπούλ στο Μογκαντίσου
Όταν άρχισαν να φουσκώνουν οι προσφυγικές ροές στο Αι-
γαίο µε αφετηρία την Τουρκία, παρατηρήθηκε το φαινόµενο 
της εκτροπής της παραδοσιακής διαδροµής των παράνο-
µων µεταναστών από το Μαρόκο που εισέρχονταν στη ζώνη 
Σένγκεν µέσω Ισπανίας. Χωρίς βίζα, µε ένα εισιτήριο των 60 
ευρώ, η διαδροµή Καζαµπλάνκα-Κωνσταντινούπολη και µετά 
στο ίδιο φουσκωτό µε τους πρόσφυγες από τη Συρία-Ιράκ.

Σήµερα, εκτός από τα υπάρχοντα και µελλοντικά ανοιχτά 
µέτωπα ανθρωπιστικής καταστροφής, υπάρχει η χαώδης κα-
τάσταση στο Αφγανιστάν-Πακιστάν, ο εµφύλιος στην Υεµένη, 
αλλά και η κατάρρευση κάθε µορφής συντεταγµένης εξουσίας 
στη Σοµαλία. Πηγές και παραπόταµοι του ενός ή του άλλου 
προσφυγικού ποταµού, µε τον οποίο αναπόφευκτα θα συµ-
βάλουν.

Τα παραπάνω δείχνουν και την πραγµατική διάσταση της 
πρόκλησης που αντιµετωπίζει η Ε.Ε., µια πρόκληση που δεν 
άρχισε και δεν θα τερµατιστεί ακόµη και στην απίθανη περί-
πτωση συνολικής και µε διάρκεια σταθεροποίησης της πολύ-
παθης Συρίας.

Όσο κινδυνολογικό ή σκληρό κι αν ακούγεται, οι µαζικές 
ροές προσφύγων και µεταναστών θα είναι ένα κεφάλαιο στην 
ιστορία της Γηραιάς Ηπείρου και της ∆ύσης συνολικά που θα 
έχει διάρκεια δεκαετιών. Θα ξεπερνά σε διαστάσεις τις προ-
σφυγικές ροές την επαύριον του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, το 
1945, και θα παραπέµπει στη µεγάλη µετανάστευση των λαών 
που σφράγισε το τέλος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.
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Όσο κινδυνολογικό ή σκληρό κι αν 
ακούγεται, οι µαζικές ροές προσφύγων 
και µεταναστών θα είναι ένα κεφάλαιο 
στην ιστορία της Γηραιάς Ηπείρου και 
της ∆ύσης συνολικά που θα έχει διάρκεια 
δεκαετιών. Θα ξεπερνά σε διαστάσεις 
τις προσφυγικές ροές την επαύριον 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, το 1945, 
και θα παραπέµπει στη µεγάλη 
µετανάστευση των λαών που σφράγισε 
το τέλος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η επόµενη και η µεθεπόµενη µέρα



 2016: Έτος ρεαλισµού και προσαρµογής
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες περιλαµβάνονται στην παρούσα έκ θεση, οι 
συνθήκες που θα επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής οικονοµίας το 2016 διαφαίνονται ευνοϊκότερες από 
ό,τι τον προηγούµενο χρόνο. Αυτό επιτρέπει την πρόβλεψη ότι η ύφεση µπορεί να συγκρατηθεί και από το 
δεύτερο εξάµηνο του έτους να υπάρξει ελαφρά ανάκαµψη, υπό την προϋπόθεση όµως ότι διατηρείται η πολιτική 
σταθερότητα και αίρεται η αβεβαιότητα που βλάπτει την επενδυτική εµπιστοσύνη.
Η πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε ισχυρές αβεβαιότητες και υψηλούς κινδύνους, που συνδέονται αφενός µε τις 
διεθνείς εξελίξεις και αφετέρου µε την ταχύτητα επαναφοράς της ελληνικής οικονοµίας στην κανονικότητα και την 
προσαρµοστικότητά της στις νέες συνθήκες.
Στην πρώτη κατηγορία, οι κίνδυνοι αφορούν την προσφυγική κρίση και τον τρόπο µε τον οποίο θα την 
αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο σύνολό της, την έξαρση των γεωπολιτικών κινδύνων στην 
ευρύτερη περιοχή, την επιβράδυνση της µεγέθυνσης της παγκόσµιας οικονοµίας και την υπεραντίδραση των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών σε αυτό το ενδεχόµενο, µία ασιατική κρίση µε επίκεντρο την Κίνα, και, τέλος, την 
πιθανότητα εξόδου του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ. Οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον θα µπορούσαν 
να ενισχύσουν τις φυγόκεντρες τάσεις στην ΕΕ και να υπονοµεύσουν την ευρωπαϊκή συνοχή, σε µία συγκυρία 
που τα ισχυρότερα κράτη-µέλη της ευρωζώνης εµφανίζονται να έχουν ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις για την 
αρχιτεκτονική της. 
Στο εσωτερικό της χώρας, βασικές προϋποθέσεις για  την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας είναι η επίτευξη 
συµφωνίας για την πρώτη αξιολόγηση του προγράµµατος και η ψήφιση των συµφωνηθέντων από τη Βουλή, 
η προσήλωση στην εφαρµογή του προγράµµατος και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εµπέδωση κλίµατος 
πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας και την επιστροφή στην κανονικότητα. Προκειµένου να ανταποκριθεί 
και να προσαρµοστεί στις αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος, η Ελλάδα, καθώς είναι ενταγµένη στην 
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και εκτεθειµένη στο διεθνή ανταγωνισµό, πρέπει πρώτα να ισχυροποιήσει τη θέση 
της, αντιµετωπίζοντας µε ρεαλισµό τα δικά της προβλήµατα. Η χώρα που θα µείνει ουραγός στις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις θα είναι αυτή που εν τέλει θα υποστεί τα βαρύτερα πλήγµατα, στην περίπτωση που το διεθνές περιβάλλον 
αλλάξει προς το χειρότερο.

Πρόσφατες µακροοικονοµικές εξελίξεις
Από το 2008 έως και το 2013 η ελληνική οικονοµία απώλεσε σωρευτικά το 26% του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ). Με εξαίρεση το 2014, όπου σηµειώθηκε µια βραχύβια ανάκαµψη, η οποία συνεχίστηκε και το 
πρώτο εξάµηνο του 2015, η ελληνική οικονοµία εισήλθε εκ νέου σε ύφεση από το γ’ τρίµηνο του 2015 (-1,9%). 
Ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ παρέµεινε αρνητικός και το δ’ τρίµηνο του έτους (-1,9%), ενώ για το σύνολο του 
2015 διαµορφώθηκε σε -0,7%. Προσδιοριστικοί παράγοντες της υποτροπής ήταν η πολιτική αστάθεια από το 
τέλος του 2014, οι ατελέσφορες διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές το πρώτο εξάµηνο του 2015, η τραπεζική 
αργία και η επιβολή περιορισµών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και τα νέα 
µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής στο πλαίσιο της νέας συµφωνίας χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, τα οποία 
κρίθηκαν αναγκαία προκειµένου να επιτευχθούν οι αναθεωρηµένοι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Οι αντοχές της 
ελληνικής οικονοµίας και του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος δοκιµάστηκαν. Η οικονοµία, ωστόσο, προέβαλε 
ισχυρές αντιστάσεις, µε αποτέλεσµα οι επιπτώσεις να είναι ηπιότερες σε σχέση µε ό,τι αρχικά αναµενόταν.
Οι αντοχές αυτές συνδέονται µε το γεγονός ότι ―παρά τις επιµέρους καθυστερήσεις και αστοχίες― τα 
προγράµµατα προσαρµογής, που εφαρµόστηκαν στη χώρα µας από το 2010, κατάφεραν να περιορίσουν δραστικά 
τις µεγάλες µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές ανισορροπίες. Συγκεκριµένα:
― Περιορίστηκε το µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και καλύφθηκαν τα 3/4 της ολικής προσαρµογής (τελικός 
στόχος για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασµα από το 2018, σε σύγκριση µε έλλειµµα 10,1% του ΑΕΠ το 2009).
― Αντιµετωπίστηκαν το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η απώλεια ανταγωνιστικότητας και 
µετριάστηκαν δυσκαµψίες και εµπόδια στην αγορά εργασίας, οδηγώντας σε ενίσχυση των εξαγωγών.
― Παρατηρήθηκαν επίσης τάσεις αναδιάρθρωσης των κλάδων παραγωγής υπέρ των εµπορεύσιµων αγαθών 
και υπηρεσιών και γενικά υπέρ των πιο παραγωγικών επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο της οικονοµίας.
Σε αντίθεση µε τα µεγάλα βήµατα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής τα προηγούµενα χρόνια, υπήρξαν 
καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις και στην εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που θα ενίσχυαν την ανάπτυξη. 
Οι καθυστερήσεις αυτές οδήγησαν σε αντίστοιχες καθυστερήσεις στην εµφάνιση των θετικών επιδράσεών τους 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτές οι θετικές επιδράσεις άρχισαν να καταγράφονται κατά τη διάρκεια του 
2014, µε επιστροφή του ΑΕΠ σε θετικό ρυθµό µεταβολής τόσο για το σύνολο του 2014 (+0,7%) όσο και για τα δύο 
πρώτα τρίµηνα του 2015. Η ανάκαµψη αυτή θα είχε εδραιωθεί και το συνολικό αποτέλεσµα για το 2015 και το 2016 
θα ήταν µε βεβαιότητα θετικό και ισχυρότερο, όπως άλλωστε προβλεπόταν, αν δεν είχε µεσολαβήσει η έξαρση της 
αβεβαιότητας από τους τελευταίους µήνες του 2014 µέχρι την ηµεροµηνία σύναψης της νέας συµφωνίας µε τους 
εταίρους στη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015.
Μετά την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2013, ύψους 1,2% του ΑΕΠ, που αποτέλεσε σηµαντική 
υπέρβαση του στόχου για ισοσκελισµένο πρωτογενές αποτέλεσµα, το 2014 παρατηρήθηκε δηµοσιονοµική 
επιδείνωση, λόγω της πολιτικοοικονοµικής αβεβαιότητας στο τέλος του έτους. Πάρα ταύτα, το πρωτογενές 
αποτέλεσµα παρέµεινε θετικό αλλά µικρό σε µέγεθος, µε σηµαντική απόκλιση από το στόχο για πλεόνασµα ύψους 
1,5% του ΑΕΠ. Μέσα στο 2015, τα δηµοσιονοµικά µεγέθη κατέγραψαν µεγάλες διακυµάνσεις όσον αφορά την 
εξέλιξη των φορολογικών εσόδων, των δαπανών για δηµόσιες επενδύσεις και των ληξιπρόθεσµων οφειλών. 
Μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω του στόχου σε πρωτογενές έλλειµµα 0,25% του ΑΕΠ, έναντι προγενέστερου 
στόχου για πλεόνασµα 3,0%, και τη λήψη πρόσθετων δηµοσιονοµικών µέτρων, το 2015 αναµένεται τελικά το 
πρωτογενές αποτέλεσµα να είναι ισοσκελισµένο ή ελαφρά θετικό.

Η µεγάλη πρόκληση του 2015: ∆ιαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
Στο περιβάλλον αβεβαιότητας που επικράτησε το πρώτο εξάµηνο του 2015, είχε κρίσιµη σηµασία η διατήρηση της 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτή απειλήθηκε από την επιταχυνόµενη εκροή των τραπεζικών καταθέσεων 
και την αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, σε αντίθεση µε την εικόνα που είχε αρχίσει να διαµορφώνεται 
κατά τη διάρκεια του 2014, από τη µη αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των ελληνικών 
τίτλων ως εξασφαλίσεων στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και κυρίως από τις έντονες συζητήσεις για έξοδο 
της χώρας από την ευρωζώνη.
Στη δύσκολη αυτή περίοδο, η Τράπεζα της Ελλάδος έπρεπε να επιτελέσει το κύριο καθήκον που της επιβάλλουν 
η συµµετοχή της στο Ευρωσύστηµα και το Καταστατικό της, δηλαδή να διαφυλάξει τη νοµισµατική σταθερότητα 
και να στηρίξει τη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. Παράλληλα, έπρεπε να συµβάλει στην 
εξοµάλυνση της κατάστασης, διαφυλάττοντας συγχρόνως την ανεξαρτησία και το κύρος της. Προς το σκοπό αυτό: 
― Παρείχε έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόµµατα, ενώ ευαισθητοποίησε 
την κοινή γνώµη µε τις Εκθέσεις και τις παρεµβάσεις της. 
― ∆ιασφάλισε την αδιάλειπτη παροχή ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύµατα, παρέχοντας χρηµατοδότηση µέσω 
του Έκτακτου Μηχανισµού Ρευστότητας (ELA).
― Εφοδίασε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τραπεζογραµµάτια, χωρίς να σηµειωθεί έλλειψη ούτε στις πιο 
αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας.
― Εκπόνησε τη στρατηγική για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε συνεργασία µε την κυβέρνηση και το Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
― Ολοκλήρωσε τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) των τραπεζών.
―  Συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των σηµαντικών και µη τραπεζών, χωρίς 
κλυδωνισµούς για το πιστωτικό σύστηµα.
― Συνεργάστηκε αποτελεσµατικά µε τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM) – µε τη συµµετοχή υπαλλήλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος σε µεικτές εποπτικές οµάδες (JSTs).  
― Συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, µε αποτέλεσµα η 
ύφεση να είναι τελικά πολύ µικρότερη της αναµενόµενης.
― Στήριξε τις εργασίες της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 
― Παρείχε στήριξη προς το ∆ηµόσιο σε πολλές δραστηριότητές του, παραµένοντας πάντοτε εντός του πλαισίου 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µεταξύ άλλων ρυθµίζει τις σχέσεις εθνικών 
κεντρικών τραπεζών και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
Η τραπεζική αργία και η επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων και στις τραπεζικές συναλλαγές 
συγκράτησαν τις εκροές καταθέσεων και τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Οι στρεβλώσεις όµως τις οποίες 
επέφεραν στις αγορές κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών έχουν έµµεσες επιπτώσεις, που δεν µπορούν ακόµη 
να αποτιµηθούν µε ακρίβεια. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι περιορισµοί ενθάρρυναν τη χρήση ηλεκτρονικού 
χρήµατος. Ήδη υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η διευρυµένη χρήση ηλεκτρονικού χρήµατος έχει θετικές 
επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και στα φορολογικά έσοδα που απορρέουν από τη συρρίκνωση της 
άτυπης οικονοµίας. Ένα πρώτο συµπέρασµα οικονοµικής πολιτικής είναι ότι η χρήση ηλεκτρονικού χρήµατος 
πρέπει να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο, µέσω των κατάλληλων κινήτρων, κυρίως φορολογικών.

Ισχυρότερο τραπεζικό σύστηµα µετά την ανακεφαλαιοποίηση
Το ∆εκέµβριο του 2015 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µε αυξηµένη 
ιδιωτική συµµετοχή. Η νέα αυτή ανακεφαλαιοποίηση κατέστη αναγκαία λόγω της επιβάρυνσης του οικονοµικού 
κλίµατος, της αυξηµένης αβεβαιότητας και των αυξηµένων εκροών καταθέσεων το πρώτο εξάµηνο του 2015, 
αλλά και λόγω της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Οι τέσσερις σηµαντικές τράπεζες κάλυψαν 
τα απαιτούµενα κεφάλαια, τα οποία προέκυψαν από την άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων που 
διενήργησε η ΕΚΤ. Τα απαραίτητα κεφάλαια προήλθαν από: (α) τη συµµετοχή ξένων επενδυτών, οι οποίοι 
επένδυσαν περίπου 5,3 δισεκ. ευρώ, (β) µέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 0,6 δισεκ. ευρώ και (γ) κεφάλαια 
ύψους περίπου 2,7 δισεκ. ευρώ, που αντλήθηκαν µέσω της διαχείρισης στοιχείων παθητικού (προτάσεις 
εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων µε µετοχές). 
Τα επιπρόσθετα κεφάλαια για τις δύο τράπεζες που δεν κάλυψαν τις κεφαλαιακές ανάγκες του δυσµενούς 
σεναρίου από ιδιωτικές πηγές (περίπου 5,4 δισεκ. ευρώ) προήλθαν από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ). Αυτό σηµαίνει ότι οι δηµόσιοι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τελικά πολύ 
λιγότεροι από το ποσό των 25 δισεκ. ευρώ που είχε προβλεφθεί αρχικά από το Eurogroup τον 

Αύγουστο του 2015.
Επιπλέον, µειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας (ELA), όπως 
φαίνεται από τη µείωση του ανώτατου ορίου του από το τέλος Αυγούστου έως σήµερα κατά περίπου 19 δισεκ. 
ευρώ. Η µείωση του ανώτατου ορίου του ELA αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, 
στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού 
τοµέα, καθώς και, σε σηµαντικό βαθµό, την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 
Το 2015 υπήρξε αύξηση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων 
ανοιγµάτων επί του συνόλου των ανοιγµάτων ανήλθε στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2015 σε 43,6% (∆εκέµβριος 2014: 
39,9%). Η επιδείνωση ήταν εµφανής και σχετικά παρόµοια (κατά περίπου τέσσερις εκατοστιαίες µονάδες) σε όλες 
τις κατηγορίες δανείων. Ειδικότερα, το ποσοστό στα καταναλωτικά ανοίγµατα ανήλθε σε 55,4%, στα επιχειρηµατικά 
ανοίγµατα σε 43,3% και στα στεγαστικά ανοίγµατα σε 39,8%. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η αναβολή της 
εφαρµογής του Κώδικα ∆εοντολογίας για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και η λιγότερο ενεργητική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου δανείων από τις τράπεζες, µε έµφαση κυρίως σε λύσεις βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα. Από το γ’ 
τρίµηνο, όµως, και ιδίως µε το πέρας της ανακεφαλαιοποίησης, παρατηρήθηκε επιτάχυνση των ενεργειών των 
τραπεζών στην κατεύθυνση της πιο ενεργητικής διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ενισχύσει την προοπτική ανάκαµψης
Το 2016, σε αντίθεση µε το 2015, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως απαρχή µιας νέας πορείας που θα οδηγήσει τη 
χώρα στην έξοδο από την κρίση και σε διατηρήσιµη ανάπτυξη. Οι προκλήσεις όµως, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
πολλές και µεγάλες και πηγάζουν όχι µόνο από απρόβλεπτες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως από 
κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την εγχώρια µακροοικονοµική συγκυρία, όπως είναι η καθυστέρηση 
της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης του νέου σταθεροποιητικού προγράµµατος και η αδυναµία 
εφαρµογής των δράσεών του.
Ο ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ εκτιµάται ότι τουλάχιστον το πρώτο εξάµηνο του έτους θα είναι 
αρνητικός, κυρίως λόγω της µεταφερόµενης επίδρασης από το 2015. Όπως όµως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν 
οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για την ανακοπή της ύφεσης και την προσέγγιση θετικών ρυθµών από το δεύτερο 
εξάµηνο του έτους. Ωστόσο, για να συµβεί αυτό, πρέπει να συντρέξουν µια σειρά δράσεις που θα αποτρέψουν τους 
κινδύνους και θα ενισχύσουν την προοπτική ανάκαµψης που είναι εφικτή.
Πρώτο και κρίσιµο βήµα για τις µελλοντικές εξελίξεις είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του 
προγράµµατος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό απαιτεί, µεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης 
του ασφαλιστικού συστήµατος και την ευθυγράµµιση της φορολογίας του αγροτικού εισοδήµατος. Οι δράσεις 
αυτές δεν αποτελούν απλώς προαπαιτούµενα για την αξιολόγηση του προγράµµατος. Είναι απαραίτητες για 
να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και του δηµόσιου χρέους, καθώς 
και για να αποκαταστήσουν την κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη µεταξύ γενεών και µεταξύ οµάδων 
φορολογουµένων.

Η θετική αξιολόγηση θα τονώσει την πραγµατική οικονοµία και θα οδηγήσει στη διαπραγµάτευση για την 
ελάφρυνση του χρέους
Η θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκτιµάται ότι θα έχει σηµαντική επίδραση στην πραγµατική οικονοµία για 
τους ακόλουθους λόγους:
― Βελτιώνει δραστικά το κλίµα εµπιστοσύνης, γεγονός που θα επιταχύνει την επιστροφή καταθέσεων στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
― Οδηγεί στην επανένταξη των ελληνικών τίτλων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστηµα εξασφαλίσεις, η οποία θα 
επιτρέψει την πολύ φθηνότερη χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ.
― Καθιστά δυνατή τη συµµετοχή των ελληνικών κρατικών οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ.
― Επιταχύνει τις διαδικασίες χαλάρωσης – και τελικώς άρσης – των περιορισµών στο τραπεζικό σύστηµα και 
στην κίνηση κεφαλαίων.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, θα επαναφέρουν την κανονικότητα στη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήµατος. Αυτό σηµαίνει διεύρυνση των δυνατοτήτων των τραπεζών να αντλήσουν ρευστά διαθέσιµα για τη 
διοχέτευσή τους σε δάνεια προς την πραγµατική οικονοµία και, συνεπώς, ενίσχυση της πιστοδοτικής ικανότητας 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους τραπεζικού δανεισµού για τις επιχειρήσεις και 
τα νοικοκυριά. Οι ευνοϊκότερες συνθήκες χρηµατοδότησης θα ενδυναµώσουν την ανάπτυξη.
Μεσοπρόθεσµα, η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης είναι αποφασιστικής σηµασίας, καθώς θα 
επιτρέψει την έναρξη των συζητήσεων µε τους εταίρους για την ανάληψη δράσεων περαιτέρω ελάφρυνσης του 
δηµόσιου χρέους. Οι δράσεις, που είναι σκόπιµο να αναληφθούν, πρέπει να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του 
δηµόσιου χρέους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ετήσιες χρηµατοδοτικές ανάγκες του ∆ηµοσίου να διατηρούνται σε 
διαχειρίσιµα επίπεδα. Μεταξύ άλλων, αυτό θα έχει ως άµεση συνέπεια τη δυνατότητα περαιτέρω χαλάρωσης του 
τελικού δηµοσιονοµικού στόχου και θα απελευθερώσει πόρους, οι οποίοι θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις, που 
θα ενισχύσουν το εγχώριο προϊόν και την απασχόληση.

Προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση και τη διατηρήσιµη ανάπτυξη
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανακοπή της ύφεσης και η ανάκαµψη από το δεύτερο εξάµηνο του 2016 είναι 
εφικτές, αν αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα και οι κίνδυνοι που προαναφέρθηκαν. Για να 
οδηγηθούµε όµως από την ανάκαµψη σε διατηρήσιµη ανάπτυξη, απαιτείται προσήλωση στην εφαρµογή της νέας 
δανειακής συµφωνίας και µακροχρόνια στόχευση στη δηµιουργία ενός νέου, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού 
αναπτυξιακού προτύπου. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία είναι: η αποδοχή και οικειοποίηση του 
προγράµµατος, η συνέχεια και συνέπεια στην εφαρµογή των αναγκαίων δράσεων, ο διάλογος και η πολιτική και 
κοινωνική συναίνεση. 
Η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια έχει διανύσει έναν επίπονο δρόµο προσαρµογής µε µεγάλο κοινωνικό 
κόστος, αλλά και µε απτά αποτελέσµατα. Όσα αποµένουν να ολοκληρωθούν είναι ένα µικρό µόνο µέρος της 
µεγάλης προσπάθειας που έχει γίνει. Ενδεικτικά προτείνονται δέκα βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή:
Ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήµατος
Η ισχυροποίηση των τραπεζικού συστήµατος περνά κυρίως µέσα από την αντιµετώπιση του όγκου των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων. Στην εξεύρεση µόνιµων λύσεων µακροπρόθεσµου χαρακτήρα σε αυτό το µείζον 
πρόβληµα, εκτιµάται ότι θα συντείνουν οι συγκεκριµένοι στόχοι για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων που ετοιµάζεται να θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν διαβούλευσης µε τις τράπεζες και τον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισµό (SSM), µε ορίζοντα εφαρµογής από τον Ιούνιο του 2016 και µε παρακολούθηση ανά 
τρίµηνο. Η υποχρέωση των τραπεζών να επιτύχουν τους στόχους, σε συνδυασµό µε το νέο θεσµικό πλαίσιο, 
που συνδέεται, µεταξύ άλλων, µε τη δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς µη εξυπηρετούµενων δανείων, την 
επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών και την ευκολία ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων από τις τράπεζες, 
εκτιµάται ότι θα συµβάλει θετικά στη σταδιακή υποχώρηση του ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει: 
Πρώτον, να αναληφθούν τολµηρές και καινοτόµες πρωτοβουλίες για µια σηµαντική µείωση των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών µέσα στα επόµενα δυο χρόνια. Η τρέχουσα 
«business as usual» προσέγγιση, όσο και αν βελτιωθεί στα σηµεία, δεν θα οδηγήσει σε σηµαντικές µειώσεις.
∆εύτερον, να υπάρξει στροφή σε µακροχρόνιες ρυθµίσεις. Η τρέχουσα πρακτική βραχυπρόθεσµων ρυθµίσεων 
απλά οδηγεί σε παράταση του προβλήµατος. 
Τρίτον, να υπάρξει  συντονισµένη αντιµετώπιση των κοινών πιστούχων. Η πρόοδος στο ζήτηµα αυτό είναι 
περιορισµένη. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατον να υπάρξουν οριστικές λύσεις χωρίς κοινή δράση 
από όλους τους πιστωτές. Σχεδόν το σύνολο των µεγάλων επιχειρηµατικών µη εξυπηρετούµενων δανείων 
αφορούν περισσότερους του ενός πιστωτές.
Τέταρτον, να υπάρξει παρέµβαση για την αναδιάρθρωση των βιώσιµων επιχειρήσεων. Παράλληλα µε την 
αναδιάρθρωση του δανείου είναι κρίσιµο να αναλαµβάνονται ενεργητικές πρωτοβουλίες αλλαγής της διοίκησης, 
όταν αυτή δεν συνεργάζεται, της δοµής και του επιχειρηµατικού σχεδίου της οφειλέτριας εταιρίας. 
Πέµπτον, να υπάρξει αυξηµένος εσωτερικός έλεγχος ώστε να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση και διαφάνεια στην 
αντιµετώπιση των οφειλετών. 
Επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων
Τα προγράµµατα που εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκαν στη δηµοσιονοµική προσαρµογή και 
πέτυχαν την εξάλειψη των δίδυµων ελλειµµάτων. Καθυστέρησαν όµως στην εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, οι 
οποίες, αν είχαν πραγµατοποιηθεί από την αρχή, θα είχαν περιορίσει το βάθος και το εύρος της ύφεσης. Σε αυτόν 
τον τοµέα πρέπει να δοθεί σήµερα η µεγαλύτερη έµφαση. Ειδικότερα, στα δίκτυα και τις υπηρεσίες (µεταφορές, 
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εµπόριο) πρέπει να αρθούν οι περιορισµοί και να απλοποιηθούν οι κανονιστικές 
ρυθµίσεις που υπονοµεύουν τον ανταγωνισµό. 
Στην αγορά εργασίας, έµφαση πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ενός πλαισίου για την ενθάρρυνση της µαθητείας 
και της επαγγελµατικής κατάρτισης, την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και την απλούστευση και τον 
εξορθολογισµό της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας µέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργατικής 
Νοµοθεσίας. Τέλος, στη δηµόσια διοίκηση απαιτείται η εφαρµογή ενός προγράµµατος µεταρρυθµίσεων µε 
σκοπό τον εκσυγχρονισµό και την αποκοµµατικοποίησή της. Συγκεκριµένα βήµατα πρέπει να γίνουν όσον 
αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών και την αξιολόγηση των δοµών, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, τη 
βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
Η σηµασία της επιτάχυνσης και επιτυχούς υλοποίησης του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης 
της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη. Θα έχει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη, που οι ευεργετικές τους επιδράσεις στην εγχώρια οικονοµία θα διαρκέσουν για µεγάλη 
χρονική περίοδο. Τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις θα συµβάλουν στην αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους 
και στην προσπάθεια της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Στην περίπτωση µάλιστα που συνοδεύονται από ισχυρή 
δέσµευση για µελλοντικές επενδύσεις ενισχύουν περαιτέρω την εισροή στη χώρα παραγωγικών κεφαλαίων, που 

αυξάνουν την απασχόληση και τη συνολική ενεργό ζήτηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιµά ότι στον τοµέα αυτόν 
υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες, που θα µπορούσαν να αποφέρουν πολύ µεγαλύτερα έσοδα από αυτά που έχουν 
τεθεί ως ποσοτικοί στόχοι. Η ακίνητη περιουσία του ∆ηµοσίου, εάν αξιοποιηθεί σωστά µέσω της αναβάθµισης 
των χρήσεων γης και µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον, µπορεί να προσελκύσει σηµαντικές, άµεσες ξένες 
επενδύσεις.
Συνέχιση της προσαρµογής στους τοµείς των οικονοµικών της γενικής κυβέρνησης και του συστήµατος 
κοινωνικής ασφάλισης µε επανακαθορισµό του µείγµατος των µέσων οικονοµικής πολιτικής
Η αναθεώρηση προς τα κάτω, που έχει ήδη επιτευχθεί για το στόχο του τελικού πρωτογενούς πλεονάσµατος του 
2018 (3,5% του ΑΕΠ), συντελεί στην απελευθέρωση πόρων, οι οποίοι µπορούν να διοχετευθούν στην πραγµατική 
οικονοµία. Ωστόσο, το ακολουθούµενο µείγµα µέσων οικονοµικής πολιτικής, που αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη 
του εναποµένοντος δηµοσιονοµικού κενού όσο και στην επίτευξη βιωσιµότητας του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης, πρέπει να γίνει περισσότερο αναπτυξιακό. Θα πρέπει, δηλαδή, να εστιάσει κυρίως στη µείωση των µη 
επενδυτικών δαπανών του ∆ηµοσίου και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η έως τώρα έµφαση στην αύξηση 
των φορολογικών συντελεστών επί των εισοδηµάτων από εργασία και των κερδών των επιχειρήσεων, καθώς 
και των ασφαλιστικών εισφορών, ενισχύει τα κίνητρα για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή και ενθαρρύνει την 
αδήλωτη εργασία, εξασθενίζει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των ελληνικών επιχειρήσεων και αποτρέπει 
προσπάθειες για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, όποια βελτίωση του δηµοσιονοµικού 
αποτελέσµατος αυτοαναιρείται, µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται µόνιµη µείωση του λόγου χρέους προς 
ΑΕΠ. Αντίθετα, ο εξορθολογισµός των δοµών του κράτους, η αξιολόγηση, συγχώνευση και µείωση των 1800 
περίπου νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, η κατάργηση ποικίλων εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις 
φορολογίας για ορισµένες οµάδες φορολογουµένων, η κατάργηση ποικίλων εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις 
της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ο επανασχεδιασµός του καθεστώτος των αυτοτελών πόρων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση µε στόχο την άρση των αντικινήτρων στην εξοικονόµηση πόρων, η µείωση των φορολογικών 
δαπανών, ο περιορισµός των µη επενδυτικών δαπανών, η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών µε 
στόχο την άρση της µεροληψίας κατά της νέας γενιάς που υπάρχει σήµερα, και η ενίσχυση της κινητικότητας 
του ανθρώπινου δυναµικού του κράτους από τοµείς µε πλεονάζον προσωπικό προς τοµείς ελλειµµατικούς σε 
προσωπικό, συνιστούν περισσότερο αποδοτικά µέσα οικονοµικής πολιτικής για την κάλυψη του εναποµένοντος 
δηµοσιονοµικού κενού.
Ενθάρρυνση των επιχειρηµατικών επενδύσεων και προστασία των επενδυτών
Το φαινόµενο της επενδυτικής αδράνειας στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μεταξύ 2007 και 2014, 
η συνολική επενδυτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε στο µισό. Η αναιµική ζήτηση, η πολιτική 
και οικονοµική αβεβαιότητα, καθώς και οι σηµαντικές χρηµατοδοτικές δυσχέρειες ήταν οι παράγοντες που 
συνέβαλαν στη διαδικασία αποεπένδυσης. Η ταχεία ανάταξη της επιχειρηµατικής επενδυτικής δαπάνης θεωρείται 
παράγοντας-κλειδί για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη. Η εµπέδωση ενός περιβάλλοντος οικονοµικής και πολιτικής 
σταθερότητας, που ενδυναµώνει το κλίµα εµπιστοσύνης των επιχειρηµατιών και ενθαρρύνει την ανάληψη 
επενδυτικών σχεδίων, η ταχεία µεταστροφή του εγχώριου παραγωγικού υποδείγµατος από την παραγωγή µη 
εµπορεύσιµων προς την παραγωγή εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών και η εξάλειψη των σηµαντικών 
περιορισµών στη χρηµατοδότηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αύξηση της επιχειρηµατικής 
επενδυτικής δαπάνης. ∆ράσεις, όπως η ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόµου µε σαφή αναπτυξιακά 
κίνητρα, κυρίως όµως οι πρωτοβουλίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την αντιµετώπιση των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων εντός του νέου θεσµικού πλαισίου, που επιτρέπει συνεργασία των πιστωτών για την 
εξυγίανση παραγωγικών επιχειρήσεων, είναι καθοριστικής σηµασίας. Περαιτέρω, το ελληνικό κράτος πρέπει 
να συντελέσει στην αποκατάσταση της επενδυτικής εµπιστοσύνης µε την προστασία των ιδιωτών επενδυτών, 
εξασφαλίζοντας ένα σταθερό οικονοµικό περιβάλλον, φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα. Αυτό µπορεί να γίνει µε 
τη θέσπιση ενός σταθερού, απλού και ευκόλως κατανοητού φορολογικού και νοµικού πλαισίου, κατάλληλου για 
την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας, και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση χρονιζουσών 
διαφορών µε σηµαντικούς διεθνείς επενδυτές, οι οποίες δηµιουργούν πρόβληµα στην επενδυτική εικόνα της 
χώρας. 

Αύξηση των εξαγωγών
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, που επιτεύχθηκε µε σηµαντικό κοινωνικό κόστος, 
φαίνεται  ότι δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. Μαζί µε την παρατηρούµενη ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς 
εργασίας, αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Παρά την ανάκτηση της 
απώλειας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, κυρίως σε όρους κόστους εργασίας ανά 
µονάδα προϊόντος, οι εξαγωγές δεν επέδειξαν την αναµενόµενη δυναµική ανόδου. Τούτο εξηγείται εν µέρει από 
την έλλειψη χρηµατοδότησης και το συγκριτικά υψηλότερο κόστος µακροχρόνιου δανεισµού, καθώς και από 
την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που µετριάζει ή και ανακόπτει την πορεία ανάκτησης της συνολικής 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Επιπρόσθετα, όµως, οφείλεται και σε µια σειρά εγγενών διαρθρωτικών 
αδυναµιών, που περιορίζουν την ευκολία διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και 
σχετίζονται µε την ποιότητα του προϊόντος, την κατοχύρωση ονοµασίας προέλευσης, γραφειοκρατικές δυσχέρειες 
κ.ά.
Καταπολέµηση της υψηλής ανεργίας
Στην παρατηρούµενη σταδιακή αποκλιµάκωση της ανεργίας και τη συνέχιση της ανάκαµψης του ποσοστού 
απασχόλησης συµβάλλουν οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης µέσω προγραµµάτων και δράσεων που 
χρηµατοδοτούνται µε πόρους από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.
Προκειµένου να καταπολεµηθεί η υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα η µακροχρόνια ανεργία, και η ανεργία των νέων, 
κρίνεται απαραίτητη η συνεχής βελτίωση και επέκταση των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση και 
των προγραµµάτων κατάρτισης, µε παράλληλη αύξηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων αυτών. Ωστόσο, 
η ενίσχυση των πολιτικών αυτών θα πρέπει να συνδυαστεί µε έλεγχο και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς 
τους, καθώς και µε δράσεις κατά της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
Μεταρρύθµιση στην παιδεία
Ο δρόµος της ανάπτυξης οριοθετείται από τη γνώση, την έρευνα, την καινοτοµία και τη διά βίου µάθηση. Η έξοδος 
της ελληνικής κοινωνίας από την κρίση συντελείται µόνο µέσω της δηµιουργίας µιας κοινωνίας δηµιουργικών 
πολιτών, ικανής να προστατεύσει και να βελτιώσει το απόθεµα του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Κατά συνέπεια, η 
δροµολογούµενη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής, θα πρέπει να κινηθεί σε πέντε άξονες: (α) την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 
όλων των βαθµίδων, µε σκοπό την ενίσχυση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, (β) τον εξορθολογισµό 
του περιεχοµένου της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων και της λειτουργίας και διοίκησης των ιδρυµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αυτονοµίας των δηµόσιων 
εκπαιδευτικών µονάδων, (γ) την απεξάρτηση του εκπαιδευτικού συστήµατος από συντεχνιακά συµφέροντα, (δ) 
την αύξηση της χρηµατοδότησης, η οποία παραµένει πολύ χαµηλή, και (ε) τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
Ανάσχεση της φυγής ανθρώπινου κεφαλαίου
Το ελληνικό ανθρώπινο δυναµικό οδηγείται στη µετανάστευση ως αντίδραση στην εκτίναξη του ποσοστού 
ανεργίας και την ταχεία βύθιση της οικονοµίας στην ύφεση, µε ανησυχητικές επιπτώσεις στα δηµογραφικά 
δεδοµένα της χώρας, τα δηµόσια οικονοµικά, το ασφαλιστικό σύστηµα και την ποιότητα του εναποµένοντος 
εργατικού δυναµικού. Για την αναστροφή της µεγάλης φυγής των νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό, η ελληνική 
πολιτεία πρέπει να λάβει µέτρα που στοχεύουν: (α) στον επανακαθορισµό των µορφών επιστηµονικής και 
επαγγελµατικής εξειδίκευσης, ώστε να αντιστοιχιστούν καλύτερα οι δεξιότητες των νέων επιστηµόνων µε τη 
ζήτηση της αγοράς, (β) στη στήριξη των δράσεων νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, (γ) στην καταπολέµηση της 
µετριοκρατίας, της αδιαφάνειας στην επιλογή και του νεποτισµού, (δ) στην προώθηση της αριστείας, (ε) στην 
επέκταση του θεσµού της µαθητείας και της πρακτικής άσκησης και (στ) στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 
φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα.
 Στήριξη της κοινωνικής συνοχής και καταπολέµηση της φτώχειας
Προϋπόθεση για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η οποία σήµερα 
απειλείται από την αύξηση της φτώχειας και της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος και από τον κοινωνικό 
αποκλεισµό σηµαντικών τµηµάτων του πληθυσµού. Αν και, µε βάση τα αποτελέσµατα της τελευταίας έρευνας 
EU-SILC 2014, το χάσµα φτώχειας και ο κίνδυνος σχετικής φτώχειας στην Ελλάδα παρουσίασαν µικρή µείωση, 
ο κίνδυνος της σχετικής φτώχειας παραµένει ο τρίτος υψηλότερος µεταξύ των χωρών της ΕΕ-28. Εξάλλου, ο 
αριθµός των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας αυξήθηκε. Στη δηµόσια συζήτηση 
κρίνεται εποµένως σηµαντικός ο ρόλος τόσο του επανασχεδιασµού της πολιτικής των κοινωνικών µεταβιβάσεων, 
ώστε να καταστούν περισσότερο αποτελεσµατικές στην καταπολέµηση της φτώχειας, όσο και του εκπαιδευτικού 
συστήµατος στην παροχή ίσων ευκαιριών συµµετοχής στη µαθησιακή διαδικασία όλων των βαθµίδων στους 
µαθητές, που, λόγω κοινωνικού αποκλεισµού, αντιµετωπίζουν περιορισµούς. 
* * *
Στη φάση που βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για την έξοδο από την κρίση 
είναι σχετικά µικρή. Για να αποτραπεί όποιο αρνητικό ενδεχόµενο και να βαδίσει η οικονοµία προς την ανάπτυξη, 
πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που υπάρχουν και να αποφευχθούν οπισθοδροµήσεις και 
λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε φαύλους κύκλους και αδιέξοδα. 
Σήµερα, η προοπτική εξόδου από την κρίση είναι ορατή. Για να την προσεγγίσουµε όµως, πρέπει να 
παραµείνουµε προσηλωµένοι στην τήρηση των όρων της συµφωνίας, οι οποίοι δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 
να εκληφθούν ως επιταγές των δανειστών, αλλά ως ουσιαστικές και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, που έπρεπε ήδη 
να έχουν πραγµατοποιηθεί από καιρό. Η ελληνική πλευρά πρέπει να ενστερνιστεί το πρόγραµµα ως αναγκαίο 
µέσο προσαρµογής και µεταρρύθµισης της οικονοµίας. Πέραν αυτού, τα δέκα βήµατα που προαναφέρθηκαν, 
τα οποία ιδανικά θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, είναι προς την κατεύθυνση της 
στήριξης (α) της παραγωγής και των επενδύσεων, (β) του “τριγώνου της γνώσης” (παιδεία, έρευνα, καινοτοµία) 
και (γ) της νέας γενιάς. Αυτό το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης πρέπει να είναι ένα αναπτυξιακό και συνάµα κοινωνικό 
συµβόλαιο δηµιουργίας και µετακίνησης πόρων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη δηµιουργία 
επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που θα επιτρέψουν την οριστική έξοδο 
της ελληνικής οικονοµίας από την κρίση και την επιστροφή της σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, δηµιουργίας 
και απασχόλησης.
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Γ
ια απώλεια της σοβαρότητάς της, 
σχετικά µε το προσφυγικό, µέµφε-
ται την Ευρώπη ο βουλευτής Αττι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου, 
υπογραµµίζοντας ότι η Ελλάδα έχει 
κάνει για το ζήτηµα περισσότερα 

απ’ όσα ολόκληρη η Ε.Ε., αλλά και τονίζοντας ότι 
οι αντοχές της χώρας δεν είναι ανεξάντλητες.

Παρά τις δεσµεύσεις για ανοιχτά σύνορα που 
η Ελλάδα έλαβε στην τελευταία σύνοδο κο-
ρυφής της Ε.Ε., ουδεµία από τις γειτονικές 
χώρες φαίνεται διατεθειµένη να τις τηρή-
σει. Αντιθέτως, βλέπουµε κινήσεις «για εµάς 
χωρίς εµάς». Τι συµβαίνει, κατά την άποψή 
σας;
Συµβαίνει κάτι πολύ θλιβερό για όσους πιστέψαµε 
βαθιά στη δηµιουργία µιας Ενωµένης Ευρώπης: 
η Ένωση έχει χάσει τη σοβαρότητά της. Συµβαίνει 
και κάτι άλλο παράλληλα: Οι µόνοι που ασχολού-
νται σοβαρά µε τη ρίζα του προβλήµατος είναι ο 
Τζον Κέρι και ο Σεργκέι Λαβρόφ. Οι άλλοι άγονται 
και φέρονται σαν φτερά στον άνεµο. Οι υπουργοί 
Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας έφτασαν 
κοντά στο να επιτύχουν ειρήνευση πάνω στα ίδια 
τα χώµατα που βάφονται µε αίµα. Αυτή είναι η 
µοναδική µόνιµη λύση. Όσο για την άµεση κα-
θηµερινή διαχείριση του προσφυγικού προβλή-
µατος, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι αποφά-
σεις της συνόδου κορυφής, οι απόψεις των πε-
ρισσότερων, των παλαιότερων και ισχυρότερων 
χωρών, ταυτίζονται µε τις απόψεις της Ελλάδας. 
Προφανώς, ορισµένες χώρες, κυρίως οι νεότερες 
στην Ε.Ε., δεν έχουν εµπεδώσει την ευρωπαϊκή 
νοοτροπία, νοµοθεσία και ταυτότητα. Έχουν δια-
φωνίες, τις οποίες υποστηρίζουν µε µονοµερείς 
ενέργειες. Η ίδια η κ. Μέρκελ κατηγόρησε ορι-
σµένες από αυτές για «αντιευρωπαϊκή συµπερι-
φορά». Όταν όµως αυτές οι χώρες προσχώρησαν 
στην Ε.Ε., αποδέχτηκαν το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ακριβώς γι’ αυτό το κεκτηµένο επιθυµούσαν 
να γίνουν µέλη της. Εµείς τότε τις υποστηρίξαµε. 
Οπότε ανακύπτει το ερώτηµα: µήπως δεν πρέ-
πει να προχωρά καµία «διεύρυνση» αν δεν έχει 
προηγηθεί «εµβάθυνση»; Το θέµα θα τεθεί πάλι 
εκ των πραγµάτων.

∆ιαβλέπετε σχεδιασµό για µετατροπή της 
χώρας σε ένα απέραντο, ας πούµε, hot spot, 
µε πρόσφυγες και µετανάστες εγκλωβισµέ-
νους εδώ, ενώ η Ευρώπη θα… σφυρίζει α-
διάφορα;
∆όλος υπάρχει, σχεδιασµός όχι. Ο δόλος είναι 
ψηφοθηρικού χαρακτήρα, διότι στον ευρωπαϊκό 
Βορρά υπάρχουν ακροδεξιά ακροατήρια. Όπως 
και να ’χει, υπάρχει αντικειµενικά η πιθανότητα 
οι εισροές να είναι µεγαλύτερες από τις εκροές, 
οπότε µεγάλος αριθµός µεταναστών και προ-
σφύγων θα εγκλωβιστεί στην Ελλάδα παρά τη 
θέλησή του και παρά τη θέλησή µας. Η δυναµική 
παρέµβαση του πρωθυπουργού, όπως διαδηλώ-
θηκε την περασµένη Τετάρτη στη Βουλή, µπορεί 
να αποτρέψει αυτό το ενδεχόµενο µε βάση τους 
κανόνες της Ε.Ε.

Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβληµα διαχείρισης 
του προσφυγικού ζητήµατος από την κυβέρ-
νηση;

Θα κάνω µια εκτίναξη που ίσως σας εκπλήξει: 
Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι µόνες χριστιανι-
κές χώρες που απέµειναν στην Ευρώπη. Στην 
πράξη, όχι στη θεωρία. Τούτο προκύπτει αβία-
στα από τη συµπεριφορά τους απέναντι στους 
πρόσφυγες. Σε µερικές εβδοµάδες, κατά το Με-
γάλο Σάββατο, θα ακούσετε τη φράση «δος µοι 
τούτον τον ξένον». Το λέει ο Ιωσήφ στον Πιλάτο 
για να του παραδώσει προς ταφή το σώµα του 
Χριστού. Ξένος ήταν και ο Ιησούς. Το ξέχασαν, 
όµως, ορισµένοι λιµανιώτες επίσκοποι. Τέλος 
πάντων, τούτο ας το συλλογιστούν κάποιοι γραµ-
µατείς και φαρισαίοι που κατηγορούν τον Τσίπρα 
ότι δεν κάνει τον σταυρό του. Τον κάνει αλλιώς. 
Όπως ο Γιώργος Σεφέρης, που έγραφε στην α-
δελφή του: «Βλέπεις, Ιωάννα, υπάρχουν και κά-
ποιοι που προσεύχονται µε τον δικό τους τρόπο». 
Τώρα, ως προς τη διαχείριση του προβλήµατος, 
θα πω ότι η Ελλάδα κάνει όσα ούτε ολόκληρη η 
Ευρώπη κατόρθωσε. Τούτο δεν µπορεί να διαρ-
κέσει για πολύ ακόµη. Οι αντοχές δεν είναι ανε-
ξάντλητες. Νοµίζω ότι Παρίσι και Βερολίνο κα-
ταλαβαίνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει 
την αυτοκτονία της.

Για να περάσουµε στην άλλη κρίση, που 
σοβεί εδώ και εβδοµάδες, θεωρείτε ότι η συ-
νάντηση του πρωθυπουργού µε εκπροσώ-
πους των αγροτών είχε κάποιο αποτέλεσµα;
Αλίµονο αν δεν είχε σηµαντικό αποτέλεσµα, δι-
ακηρυγµένο ή όχι. ∆εν επιδιώκω να λάµψω, 
αλλά πρέπει να καταγράψω την προσωπική µου 
άποψη: η κυβέρνηση οφείλει να βάλει πριν από 
τον αγρότη… το παιδί του αγρότη! Περισσότερο 
απ’ οτιδήποτε άλλο την οικογένεια της υπαίθρου 
την ωφελεί να βγάλει από τους ώµους των παι-
διών της το βάρος του δηµόσιου χρέους. Ως υ-
πουργός Γεωργίας, ο συµπαθής κ. Χατζηγάκης 
έδωσε στους πατέρες αγρότες µισό δισεκατοµ-
µύριο ευρώ, χρεώνοντας τα παιδιά τους, που 
τότε πήγαιναν στο δηµοτικό, µε δεκάδες χιλιά-
δες ευρώ για δάνεια που δεν πήραν! Η Ε.Ε. ζητεί 
τώρα πίσω τα περισσότερα από εκείνα τα 500 ε-
κατοµµύρια. Σήµερα αυτά τα παιδιά έχουν µε-
γαλώσει, ανεβαίνουν στα τρακτέρ, και διαµαρ-
τύρονται γιατί δεν έχουν να πληρώσουν εκείνα 
τα «σπασµένα». Το κλείσιµο της αξιολόγησης, 
δηλαδή η υπερψήφιση του ασφαλιστικού και 
του φορολογικού, ξαλαφρώνουν τους ώµους 

αυτών των παιδιών. Θα το καταλάβουν κάποτε 
και οι πλέον δύσπιστοι. Το αποτέλεσµα ενός κα-
λόπιστου διαλόγου είναι πάντοτε ένας συµβιβα-
σµός, ο οποίος δεν ικανοποιεί απολύτως καµία 
πλευρά, αλλά προάγει το κοινό καλό, τα συµφέ-
ροντα της χώρας συνολικά. Κανένας δεν δικαι-
ούται να αναζητεί µια νησίδα ευηµερίας σε µια 
θάλασσα δυστυχίας. Οι αγρότες έχουν τόσα δίκια 
όσα και οι υπόλοιποι Έλληνες.

Σας προβληµατίζει το γεγονός ότι σχεδόν όλοι 
οι κλάδοι και φορείς αντιτίθενται στο σχέδιο 
της κυβέρνησης για τη µεταρρύθµιση του α-
σφαλιστικού;
Η ελληνική πολιτική πρέπει να διαρρήξει τις σχέ-
σεις της µε την Παλαιά ∆ιαθήκη. Τα λεφτά δεν 
πέφτουν σαν µάννα από τον ουρανό. Ήρθε η ώρα 
να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ευτυ-
χώς για την κυβέρνηση Τσίπρα, η παιδική χαρά 
που επικρατεί σήµερα στην αξιωµατική αντιπολί-
τευση δεν της επιτρέπει να αντιληφθεί τα πελώ-
ρια επικοινωνιακά και ψηφοθηρικά οφέλη που 
µεσοπρόθεσµα θα αποκόµιζε αν υπερψήφιζε τις 
προτάσεις Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Υ-
πολογίζουν τους λίγους που φωνάζουν πολύ και 
αγνοούν τους πολλούς που σιωπούν µειδιώντας. 
Το πρόβληµα δεν πρόκειται να φύγει αν το κατα-

Υπάρχει αντικειµενικά η 
πιθανότητα οι εισροές να είναι 
µεγαλύτερες από τις εκροές, 
οπότε µεγάλος αριθµός 
µεταναστών και προσφύγων 
θα εγκλωβιστεί στην Ελλάδα 
παρά τη θέλησή του και παρά 
τη θέλησή µας.

ψηφίσεις. Επιστρέφει αµέσως χειρότερο. Άλλωστε 
δεν είναι λίγες οι φορές που η ιστορία απέδειξε 
ότι η καταψήφιση αποτελεί πράξη δειλίας και όχι 
αντίστασης. Ρωτώ: Αυτοί που θεωρούσαν άκρως 
αναγκαία τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού θα 
την καταψηφίσουν; Υπάρχει Όσκαρ καιροσκοπι-
σµού; Νόµπελ υποκρισίας; Το ασφαλιστικό είναι 
µέρος της διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές. 
Πρέπει να πείσουµε κι εκείνους, στους οποίους 
µας οδήγησαν κάποιοι που παριστάνουν τώρα 
τους τιµητές…

Πότε θεωρείτε ότι το ασφαλιστικό θα έρθει 
στη Βουλή προς ψήφιση; Πιστεύετε ότι θα 
λάβει την ψήφο όλων των βουλευτών των 
κοµµάτων της κυβέρνησης;
Εµείς θέλουµε να ολοκληρωθεί το συντοµότερο 
η αξιολόγηση και ζητούµε οι δανειστές να πά-
ψουν να καθυστερούν µε διάφορες δικαιολογίες. 
Η ψήφος όλων των βουλευτών της πλειοψηφίας 
είναι δεδοµένη, αλλά θα έπρεπε και η αντιπολί-
τευση να συµβάλει, όπως έχει καθήκον απένα-
ντι στους Έλληνες. Η συµφωνία µε τους δανει-
στές ψηφίστηκε από πέντε κόµµατα, όχι από δύο.

Την ίδια στιγµή βλέπουµε να αναζωπυρώνε-
ται η συζήτηση για κυβέρνηση εθνικής ενό-
τητας. Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα τέτοιο εν-
δεχόµενο;
Τη θέλουν αυτή την κυβέρνηση για να λύσουν 
προβλήµατα ή για να ρίξουν έµµεσα τον Τσίπρα; 
Για να σώσουν την Ελλάδα ή τον εαυτό τους; ∆εν 
είναι η λεγόµενη οικουµενική κυβέρνηση ο κα-
λύτερος κρυψώνας των σκανδάλων; Τέλος πά-
ντων, σε ένα τέτοιο φανταστικό σενάριο, η συµ-
φωνία όλων των προοδευτικών και δηµοκρα-
τικών κοµµάτων για να ανατραπούν οι πολιτικές 
της λιτότητας θα έπρεπε να προηγηθεί µιας συµ-
φωνίας κυβερνητικής συνεργασίας. Η κυβέρνηση 
δεν είναι αυτοσκοπός. Εφόσον θα πάµε σε ανα-
λογικότερο εκλογικό σύστηµα, η συναίνεση και 
η συνεργασία µεταξύ όµορων πολιτικών χώρων 
είναι περίπου υποχρεωτικές. Ισχύει κι αλλιώς. 
Μια συµφωνία για απλή αναλογική ενθαρρύνει 
τις συναινέσεις και συνεργασίες γύρω από συ-
γκεκριµένους πολιτικούς στόχους. Για να είµα-
στε εντελώς ξεκάθαροι: Μόνο ο Τσίπρας µπορεί 
να βγάλει τη χώρα από τα δύσκολα. Μέχρι σή-
µερα δεν έχει φανεί κανένας άλλος.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ν∆ Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόµενο 
συµµετοχής του κόµµατός του σε µια τέτοια 
κυβέρνηση. Το σχόλιό σας;
Εγώ βλέπω δύο Νέες ∆ηµοκρατίες. Μία µε 
πνεύµα «Μπαϊρακτάρη» και µία µε πνεύµα 
«πάµε σαν άλλοτε». Σε ποια να ακουµπήσω για 
να σχολιάσω;

Εκτιµάτε ότι υπό την πίεση των γεγονότων 
µπορεί να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις, 
όπως, για παράδειγµα, νέα προσφυγή στις ε-
θνικές κάλπες;
Προσφυγή σε εκλογές είναι µη ορθολογική επι-
λογή. ∆εν λύνει κανένα πρόβληµα. Αντιθέτως, 
δηµιουργεί νέα. ∆εν αλλάζεις το πλήρωµα του 
πλοίου στη µέση της φουρτούνας. Ο νους του 
απλού λογικού ανθρώπου δεν το χωράει.

Νάσος Αθανασίου, 
βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, 
κοσµήτορας της Βουλής

«Μόνο 
ο Τσίπρας 
µπορεί»

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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Η 
τοποθέτηση διληµµάτων στο 
εκλογικό ακροατήριο είναι µια 
συχνά αξιοποιούµενη πολι-
τική τακτική. Κόµµατα και λοι-
ποί πολιτικοί δρώντες σχεδιά-
ζουν και εκθέτουν στο κοινό ε-

πικοινωνιακά ολοκληρωµένες αφηγήσεις των 
συνεπειών που συνδέονται µε συγκεκριµένες 
πολιτικές αποφάσεις προκειµένου να «φορµά-
ρουν», και τελικά να διευκολύνουν, τις επιλογές 
της κοινής γνώµης. Το λεπτό σηµείο στην κατά 
τα λοιπά χρήσιµη τακτική της τοποθέτησης δι-
ληµµάτων βρίσκεται στο γεγονός ότι οι επιλο-
γές σχηµατοποιούνται µε τρόπο που ευνοεί τον 
σχεδιαστή του διλήµµατος, ο οποίος και προσ-
δοκά να ευνοηθεί εκλογικά από τη θέση που θα 
λάβει η πλειοψηφία έναντι του διλήµµατος. Ας 
θυµηθούµε το παράδειγµα του διλήµµατος που 
έθεσε µπροστά στην κοινή γνώµη –και µάλιστα 
επισηµοποίησε διά της προκήρυξης και δηµο-
ψηφίσµατος για την καταγραφή των θέσεων της 
τελευταίας– η κυβέρνηση Τσίπρα το καλοκαίρι 
του 2015. Η πλαισίωση των δύο επιλογών, δη-
λαδή του «όχι» και του «ναι», στη βάση συναι-
σθηµατικών συµπεριφορών, όπως η υπερη-
φάνεια και η ενδοτικότητα, έκανε προφανή την 
επιλογή που ευνοούσε την τότε σκληρή δια-
πραγµατευτική τακτική της κυβέρνησης, όσο κι 
αν η αντιπολίτευση επιχειρούσε να πλαισιώσει 
το δίληµµα σε µια περισσότερο τεχνική βάση. 

Γενικότερα, η επίκληση του συναισθήµατος την 
ώρα του διλήµµατος µονοδροµεί τις επιλογές 
και γι’ αυτό η χρήση του είναι γερό όπλο. Συνδυ-
αστικά, λοιπόν, µορφοποίηση των επιλογών σε 
ένα δίληµµα και πλαισίωσή του στη βάση του 
συναισθήµατος µπορούν να αποτελέσουν έναν 
αποδοτικό µηχανισµό καθοδήγησης.

Οκτώ µήνες µετά, η χώρα φαίνεται να βρί-
σκεται και πάλι µπροστά από κρίσιµες επιλογές, 
οι οποίες σχηµατοποιούνται στο δίληµµα µε-
ταξύ προώθησης επώδυνων µέτρων εξυγίαν-
σης των δηµοσιονοµικών της χώρας και προ-
στασίας (τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα) των δο-
κιµαζόµενων νοικοκυριών. Υπό αυτή τη µορφή, 
το δίληµµα είναι πραγµατικά δύσκολο, καθώς 
και οι δύο επιλογές συνεπάγονται ένα κόστος. 
Στην παρούσα του µορφή, το δίληµµα εγκυµο-
νεί σηµαντικούς κινδύνους για οποιαδήποτε 
από τις δύο επιλογές της κυβέρνησης. Ο υπο-
δεικνυόµενος από την Ευρώπη δρόµος θα την 
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έφερνε απέναντι στα πολυπληθή κοινωνικά 
στρώµατα που στήριξαν τρεις φορές τις επιλο-
γές του ΣΥΡΙΖΑ µέσα στο 2015 προσδοκώντας 
αλλαγή των συνθηκών λιτότητας. Η επιλογή της 
καθυστέρησης της εφαρµογής του σχεδίου µε-
ταρρυθµίσεων στο όνοµα της επιθυµίας προ-
στασίας των αδυνάτων θα τη φέρει αντιµέτωπη 
µε εκείνους τους ψηφοφόρους που στήριξαν 
τον ΣΥΡΙΖΑ στοχεύοντας στην κάθαρση από το 
«παλαιό» πολιτικό σύστηµα και στην αναποτε-
λεσµατική του διαχείριση. ∆εν θα πρέπει να λη-
σµονείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε το 2015 από 
εκλογείς και των δύο παραπάνω οµάδων, µε τη 
δεύτερη –και συνήθως αγνοούµενη στις ανα-
λύσεις– οµάδα να καταγράφεται µέσα από τις ε-
πιλογές του «ναι» τον Ιούλιο και του ΣΥΡΙΖΑ τον 
Ιανουάριο και τον Σεπτέµβριο του 2015. Παρ’ ότι 
διαφορετικού µεγέθους, οι δύο οµάδες ψηφο-
φόρων του δεν είναι εφικτό πλέον να ικανοποι-
ούνται παράλληλα. Η επιλογή της µίας ή της 

άλλης κατεύθυνσης του διλήµµατος θα αφήσει 
την κυβέρνηση εκτεθειµένη έναντι των προσ-
δοκιών µίας εκ των δύο οµάδων.

Θα µπορούσε όµως µήπως η κυβέρνηση 
Τσίπρα να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά την 
τακτική της συναισθηµατικής πλαισίωσης του 
διλήµµατος που περιγράφηκε στην αρχή προ-
κειµένου να είναι και πάλι εκείνη η νικήτρια; Η 
ανάδειξη του ρόλου της Ευρώπης θα ερέθιζε τα 
συναισθήµατα, όποια και να ήταν η επιλογή που 
τελικά θα επέλεγε να προωθήσει η κυβέρνηση. 
Ιδωµένη ως «η καλή µεγαλύτερη αδελφή», θα 
µπορούσε να αξιοποιηθεί ως µοχλός κινητο-
ποίησης υπέρ των µεταρρυθµίσεων. Όµως η 
από καιρό εδραιωµένη ταύτιση της Ευρώπης 
µε τον ρόλο του «κακού» καθιστά δύσκολη µια 
τέτοια πλαισίωση. Αντιθέτως, η σχηµατοποί-
ηση της Ευρώπης ως της «κοινωνικά ανάλγη-
της» ή του «δυνάστη» που εξαναγκάζει την αδύ-
ναµη χώρα να ακολουθήσει τις διαταγές της θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως ο πάντα απα-
ραίτητος εχθρός, προκειµένου να στηριχτεί η ε-
πιλογή της µη εφαρµογής των όσων εκείνη ει-
σηγείται. Το δεύτερο είναι ευκολότερο και κάθε 
κυβέρνηση που θα δρούσε ορθολογικά, µε την 
έννοια της ιδιοτέλειας, θα δυσκολευόταν πολύ 
να του αντισταθεί.

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

Η ώρα του διλήµµατος
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Τ
ο προσφυγικό-µεταναστευτικό τείνει να 
ξεφύγει από κάθε έλεγχο σε ελληνικό 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυβέρ-
νηση Τσίπρα προσπαθεί να καλύψει το 
χαµένο έδαφος και να φανεί συνεπής 

σε ορισµένες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, δι-
απιστώνει όµως ότι κινδυνεύει µε αποµόνωση σε 
µια Ε.Ε. των «28» η οποία δεν έχει, ούτε πρόκειται 
να αποκτήσει, κοινή πολιτική στο ζήτηµα.

Κατά την άποψή µου, η χάραξη µιας πολιτι-
κής, προσαρµοσµένης στις ανάγκες της χώρας, 
για το προσφυγικό-µεταναστευτικό περνάει ανα-
γκαστικά από τη γνώση και τη σωστή αξιολόγηση 
της κατάστασης.

Χωρίς κοινή πολιτική
Στο Μαξίµου πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρ-
χει, ούτε πρόκειται να υπάρξει στο άµεσο µέλλον, 
ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό-µετανα-
στευτικό. Μπορεί να υπάρξουν αποφάσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου, πρωτοβουλίες της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όλα αυτά όµως δεν αποτελούν πο-
λιτικές δεσµεύσεις στη βάση συγκεκριµένων ευ-
ρωπαϊκών κανόνων.

Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει κοινή πολιτική ά-
µυνας, κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική 
ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά συνέπεια 
δεν µπορεί να υπάρξει κοινή δεσµευτική πολιτική 
για την αντιµετώπιση του προσφυγικού-µετανα-
στευτικού κι έτσι είναι πρακτικά αδύνατο να αντι-
µετωπιστούν ζητήµατα όπως η φύλαξη των εξω-
τερικών συνόρων, η κινητοποίηση ευρωπαϊκών 
στρατιωτικών δυνάµεων κ.λπ.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι η ελληνική πλευρά πρέ-
πει να σταµατήσει να υποστηρίζει την αναζήτηση 
µιας ευρωπαϊκής λύσης στο πρόβληµα. Είναι υ-
ποχρεωµένη όµως η επίσηµη Ελλάδα να γνωρί-
ζει τους κανόνες του παιχνιδιού και να προστατέ-
ψει τα καλώς εννοούµενα εθνικά και ευρωπαϊκά 
µας συµφέροντα.

Λιγότερη Ευρώπη
Σε αυτή τη φάση η πολιτική δυναµική που ανα-
πτύσσεται είναι υπέρ της λιγότερης και όχι της πε-
ρισσότερης Ευρώπης. Χαρακτηριστική περίπτωση 
το δηµοψήφισµα για το Brexit που θα πραγµατο-
ποιηθεί, πιθανότατα, την Πέµπτη 23 Ιουνίου. Η Ε.E. 
δέχτηκε πρόσθετες εξαιρέσεις από τους ευρωπα-
ϊκούς κανόνες για το Ηνωµένο Βασίλειο, όλα δεί-
χνουν όµως ότι το Brexit θα κριθεί στο νήµα, εφό-
σον οι υποστηρικτές της εξόδου της χώρας από την 
Ε.Ε. διατηρούν ελαφρύ δηµοσκοπικό προβάδισµα.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ενι-
σχύεται το κίνηµα υπέρ του Brexit είναι ο φόβος 
που προκαλεί στην κοινή γνώµη η ανεξέλεγκτη εί-
σοδος προσφύγων και οικονοµικών µεταναστών 
στην Ε.Ε., µε το 95% από αυτούς να εισέρχεται στην 
Ε.Ε. από την Τουρκία µέσω Ελλάδας.

Τους επόµενους τέσσερις µήνες το ζήτηµα του 
Brexit θα είναι πολιτικά κυρίαρχο και θα προκαλέ-
σει διοικητική παράλυση στο Λονδίνο και στις Βρυ-
ξέλλες. ∆εν είναι η ώρα, λοιπόν, για να προωθηθεί 
η κοινή εξωτερική πολιτική ή να υπάρξουν ευρω-
παϊκά στρατεύµατα που θα φυλάσσουν τα εξωτε-
ρικά σύνορα των «28». Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι, 
απλούστατα, εκτός τόπου και χρόνου.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουµε εγκρίνει 
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη µετε-
γκατάσταση 160.000 προσφύγων που έχουν κατα-
φύγει στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Προς το παρόν 
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οι άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε. έχουν δεχτεί τη µε-
τεγκατάσταση 350-400 ατόµων.

Ενδεικτική του κλίµατος που επικρατεί είναι η 
απόφαση του συντηρητικού πρωθυπουργού της 
Ουγγαρίας κ. Όρµπαν για τη διενέργεια δηµοψη-
φίσµατος, µε το οποίο θα αποφασίσουν οι Ούγγροι 
εάν τελικά θα πάρουν µέρος στην ποσόστωση για 
τη µετεγκατάσταση των 160.000 προσφύγων. Επο-
µένως καλά κάνουµε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και υπερψηφίζουµε τις θετικές προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό όµως δεν πρέπει 
να µας οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι θα υπάρξει 
άµεση εφαρµογή των προτάσεων της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και των αποφάσεων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου.

Στροφή προς τα δεξιά
Το προσφυγικό-µεταναστευτικό προκαλεί, όπως 
θα περίµενε κανείς, στροφή της ευρωπαϊκής κοι-
νής γνώµης υπέρ των δεξιών ευρωσκεπτικιστών 
και των ακροδεξιών αντιευρωπαίων.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο θέλουν να εµποδίσουν 
την είσοδο προσφύγων, θεωρώντας ότι µια τέτοια 
εξέλιξη θα µπορούσε να οδηγήσει στην οριστική ε-
πικράτηση του Brexit. Στη Γαλλία δεν θέλουν να α-
κολουθήσουν το µοντέλο της οικονοµικής και κοι-
νωνικής ενσωµάτωσης των προσφύγων που α-
κολουθεί η Γερµανία, γιατί εκτιµούν ότι αυτό θα 
ενίσχυε ακόµη περισσότερο το ακροδεξιό Εθνικό 
Μέτωπο της κ. Λεπέν, που είναι ήδη η µεγαλύ-
τερη πολιτική δύναµη της χώρας. Στη Γερµανία, η 
κ. Μέρκελ δέχεται µεγάλη πολιτική πίεση εξαιτίας 
της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων και της α-
νοιχτής κοινωνίας που ακολουθεί στο ζήτηµα των 
προσφύγων. Η δηµοτικότητά της έχει πέσει σηµα-
ντικά, υπάρχουν δυσκολίες συνεννόησης στο εσω-
τερικό του κυβερνητικού συνασπισµού, το ξενο-
φοβικό κόµµα Εναλλακτική για τη Γερµανία κατα-
γράφει διψήφια ποσοστά στις δηµοσκοπήσεις και 
τον Μάρτιο θα πραγµατοποιηθούν κρίσιµες εκλο-
γικές αναµετρήσεις για την ανάδειξη τοπικών κυ-
βερνήσεων σε τρία οµόσπονδα γερµανικά κρατίδια. 
Πολλοί αναλυτές προεξοφλούν ότι η κ. Μέρκελ θα 
σκληρύνει την πολιτική της στο προσφυγικό-µετα-
ναστευτικό, για να αποκρούσει τις προκλήσεις και 
να παραµείνει στην εξουσία.

Στην Αυστρία και στη Σουηδία, τις δύο άλλες 
χώρες που ακολουθούν προωθηµένη πολιτική εν-
σωµάτωσης των προσφύγων, τα ακροδεξιά κόµ-

µατα έχουν ήδη κατακτήσει τη δηµοσκοπική πρω-
τιά, γεγονός που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να 
προχωρήσουν στην αυστηροποίηση της πολιτικής 
που ακολουθούν. Υπάρχουν και πολλές χώρες-
µέλη της Ε.Ε., από την Πολωνία και την Ουγγαρία 
µέχρι την Τσεχία και την Κροατία, οι οποίες δεν υι-
οθετούν το µοντέλο της ανοιχτής πολυπολιτισµικής 
κοινωνίας. Ύστερα από τη µεγάλη περιπέτεια του 
σοβιετικού κοµµουνισµού και των παραλλαγών 
του δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση 
της εθνικής ενότητας και, στο µέτρο του δυνατού, 
της κοινωνικής συνοχής.

Πρέπει να καταλαβαίνουµε, λοιπόν, πώς α-
κριβώς κινούνται οι κυβερνήσεις των περισσότε-
ρων χωρών-µελών της Ε.Ε. και να περιορίσουµε 
τις καταγγελίες, που απλώς συµβάλλουν στην ευ-
ρωπαϊκή αποµόνωσή µας.

Ο ρόλος της Τουρκίας
Είναι προφανές ότι η Τουρκία προσδιορίζει σε µε-
γάλο βαθµό τις προσφυγικές, µεταναστευτικές ροές 
και πως µια ευρωτουρκική συµφωνία για την ανα-
γκαστική επιστροφή των προσφύγων και των µε-
ταναστών που προέρχονται από τα εδάφη της, στην 
Τουρκία, θα έλυνε το 90%-95% του προβλήµατος. 
Είµαστε υποχρεωµένοι να εργαζόµαστε στην κα-
τεύθυνση µιας ευρωτουρκικής συνεργασίας αλλά 
δεν πρέπει να περιµένουµε άµεσα αποτελέσµατα. 
Αυτή την περίοδο η Τουρκία θεωρεί ότι επιβαρύνε-
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Πολιτικά αδύνατη η επεξεργασία 
και εφαρµογή κοινής ευρωπαϊκής 
πολιτικής στο ζήτηµα.

Η Τουρκία έχει άλλες 
προτεραιότητες και δεν πρόκειται 
να συµβάλει στη µείωση 
των ροών.

Τι πρέπει να ξέρουµε για το 
προσφυγικό-µεταναστευτικό

Οι επιλογές µας πρέπει 
να στηρίζονται στην πολιτική 
πραγµατικότητα.

ται υπερβολικά από την είσοδο τόσο πολλών προ-
σφύγων από τη Συρία στα εδάφη της, ενώ επιδι-
ώκει πρωταγωνιστικό ρόλο στον εµφύλιο της Συ-
ρίας, προκειµένου να αποτρέψει την αυτονόµηση 
των Κούρδων της Συρίας, η οποία θα µπορούσε 
να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και για την αυ-
τονόµηση των Κούρδων της Τουρκίας στο πλαί-
σιο της δηµιουργίας κουρδικού κράτους που θα 
ενσωµάτωνε περιοχές της Συρίας, της Τουρκίας 
και του Ιράκ.

Ούτε η καγκελάριος Μέρκελ ούτε το ΝΑΤΟ µπο-
ρεί να επιβάλει πειθαρχία στο ζήτηµα στην Τουρκία, 
γιατί η Άγκυρα παίρνει αποφάσεις µε βάση τη µε-
γάλη εικόνα, που είναι η προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της Τουρκίας.

∆ύο επιλογές
Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι το προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό δεν πρόκειται να λυθεί 
στο άµεσο µέλλον στη βάση µιας κοινής ευρω-
παϊκής πολιτικής και πολύ περισσότερο µε τη συ-
νεργασία της Τουρκίας. Είµαστε υποχρεωµένοι 
να κινηθούµε σε ένα δυσµενές διεθνές περιβάλ-
λον έως ότου αλλάξουν οι συνθήκες, στο απροσ-
διόριστο µέλλον, και υπάρξουν θετικές εξελίξεις. 
Βραχυπρόθεσµα έχουµε δύο επιλογές.

Η πρώτη στηρίζεται στη συνέχιση της κυβερνη-
τικής και κρατικής αδράνειας. Η Ελλάδα δεν κάνει 
τίποτα για να περιορίσει τις µεταναστευτικές, προ-
σφυγικές ροές και η κυβέρνηση καταγγέλλει ολο-
ένα περισσότερες κυβερνήσεις άλλων χωρών της 
Ε.Ε. ότι θέλουν να µετατρέψουν την πατρίδα µας σε 
«αποθήκη ψυχών». Την ίδια γνώµη έχουν για την 
Ελλάδα οι άλλες κυβερνήσεις –ότι δηλαδή η κυβέρ-
νηση Τσίπρα προσπαθεί να µετατρέψει µε τις ανε-
ξέλεγκτες ροές τις δικές τους χώρες σε «αποθήκες 
ψυχών»– και γι’ αυτό έχουν την τάση να κλείσουν 
τα σύνορα σε ορισµένες κατηγορίες προσφύγων, 
όπως είναι οι Αφγανοί, και στο σύνολο των οικο-
νοµικών µεταναστών. Έτσι όπως εξελίσσονται τα 
πράγµατα, µε βάση το πρώτο σενάριο, θα υπάρξει 
ένα ντόµινο µερικού ή συνολικού κλεισίµατος των 
συνόρων και ο εγκλωβισµός µερικών εκατοντά-
δων χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών στην 
Ελλάδα µέχρις ότου τα νέα περάσουν στα διεθνή 
κυκλώµατα διακίνησης και περιοριστούν σταδιακά 
οι προσφυγικές, µεταναστευτικές ροές.

Η δεύτερη επιλογή έχει να κάνει µε τη δρα-
στηριοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης και του 
κράτους, ώστε να περάσουµε από τα κέντρα δι-
ερχοµένων, τα οποία δεν παίζουν κανέναν ουσια-
στικό ρόλο, στα κλειστά κέντρα υποδοχής και ελέγ-
χου προσφύγων και µεταναστών, κατά προτίµηση 
µακριά από µεγάλα αστικά κέντρα και τουριστικές 
περιοχές. Εάν αρχίσουµε να ελέγχουµε τους πρό-
σφυγες και τους µετανάστες στη χώρα µας και τους 
επιβάλουµε µια στοιχειώδη πειθαρχία, η οποία θα 
περιλαµβάνει και τον περιορισµό της ελευθερίας 
κινήσεων που έχουν, θα βελτιώσουµε τις σχέσεις 
µας µε τους Ευρωπαίους εταίρους και θα συµβά-
λουµε στον δραστικό περιορισµό των προσφυγι-
κών και µεταναστευτικών ροών. Ταυτόχρονα, θα 
εισπράξουµε άφθονη αρνητική διεθνή δηµοσιότητα 
και ίσως βρεθούµε στο στόχαστρο εκείνων που ε-
πιδιώκουν τη διατήρηση των ανεξέλεγκτων προ-
σφυγικών, µεταναστευτικών ροών και µπορεί να 
έχουν σχέση µε το τουρκικό παρακράτος ή ισλα-
µικές τροµοκρατικές οργανώσεις.

Αυτές είναι οι δύο αναγκαστικά δυσάρεστες ε-
πιλογές που έχουµε µε βάση τη σκληρή ευρωπα-
ϊκή και διεθνή πραγµατικότητα.
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Γιατί το συνέδριο του Ποταµιού 
είναι ελπίδα για το πολιτικό σύστηµα

  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ*

Είναι σαφές ότι το Ποτάµι δεν περνά εύκολες στιγµές τελευ-
ταία. Την εντυπωσιακή, σχεδόν κινηµατική είσοδο του κόµ-
µατος στο πολιτικό σύστηµα της χώρας πριν από περίπου 
δύο χρόνια ακολούθησε εκλογική στασιµότητα και σαφής 

δηµοσκοπική απίσχνανση. Το κόµµα που για αρκετούς συµβόλισε 
την απάντηση του προοδευτικού κόσµου στη βραδεία αποσύνθεση 
του πολιτικού σκηνικού και της κοινωνίας, προϊούσης της κρίσης, 
άρχισε να γίνεται εκλογική βορά της πόλωσης ανάµεσα στα έµπειρα, 
παλιά πολιτικά «µαγαζιά» της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. Το Ποτάµι φαίνεται 
σαν να έπεσε θύµα παθογενειών που δεν θα περίµενε κανείς να εµ-
φανιστούν τόσο πρόωρα σε ένα κόµµα που ευαγγελιζόταν και επι-
δίωκε την έλευση του καινούργιου στην Ελλάδα. Αδιαφανείς οργα-
νωτικές διαδικασίες, ιδεολογικό αλληθωρισµό και γενικώς ασαφές 
πολιτικό στίγµα διαπιστώνουν οι επικριτές του νεότερου πολιτικού 
σχηµατισµού της Βουλής. Οι οµολογουµένως επιµελείς βουλευτές 
και ευρωβουλευτές του Ποταµιού, παρ’ όλη την εποικοδοµητική και 
κατά κανόνα ευπρεπή κοινοβουλευτική τους παρουσία, µοιάζουν 
εδώ και καιρό να είναι χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Για αρκετούς, αυτό ανάγεται στον Σταύρο Θεοδωράκη και τις ε-
πικοινωνιακές του ακροβασίες, στην πολιτική του ανετοιµότητα, που 
στην αρχή τουλάχιστον καλυπτόταν από το αναµφισβήτητο χάρισµά 
του και την ώθηση µε την οποία τον προίκισε η επί µακρόν τηλεο-
πτική του επιτυχία. Του προσάπτουν ότι πλέον επιδεικνύει συγκε-
ντρωτισµό που βλάπτει ανεπανόρθωτα το κόµµα, ναρκισσιστικές ε-
ξάρσεις, µε αποκορύφωµα στις τελευταίες εκλογές την επιµονή του 
να αναζητεί ποσοστό 10% και αντ’ αυτού να εισπράττει ούτε το µισό. 
Για άλλους, ενδεικτική είναι η εµµονή του να επιβάλλει για τον εαυτό 
του τον τίτλο του επικεφαλής αντί για τον ορθόδροµο, αυτόν του προ-
έδρου του κόµµατος, που παραπέµπει στην ανούσια µετονοµασία 

της τρόικας σε θεσµούς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως, δε, του καταλογί-
ζουν πλέον ανοιχτά ανεπάρκεια στη χάραξη στρατηγικής για την ε-
πόµενη µέρα του Ποταµιού.

Και όµως, το Ποτάµι ήταν προσωπική πρωτοβουλία του τρέχο-
ντος επικεφαλής του και ως έναν βαθµό είναι απολύτως λογικό να 
το εναγκαλίζεται ως παιδί του και δηµιούργηµά του. Το Ποτάµι διά-
λεξε κατά κύριο λόγο στελέχη από την ανοιχτή κοινωνία και όχι ε-
παγγελµατίες πολιτικούς ή διάσηµα πρόσωπα, κι έτσι η βασική προ-
βολή του πασίγνωστου Θεοδωράκη ήταν ενδεχοµένως µονόδροµος 
στην αρχή. Ωστόσο, στα δύο χρόνια της ύπαρξής του το κόµµα κα-
τάφερε να συγκεντρώσει την κοινωνική αφρόκρεµα του προοδευ-
τικού κέντρου και τα «έδωσε όλα» στο δηµοψήφισµα για το «ναι», 
χωρίς στιγµή να σκεφτεί το εκλογικό ή άλλο πολιτικό κόστος σε 
βάρος του. Στήριξε µε θάρρος προοδευτικές πολιτικές επιλογές της 
κυβέρνησης, όπως η θέσπιση του συµφώνου συµβίωσης για τα ο-
µόφυλα ζευγάρια, και αντιτάχθηκε µε επιχειρήµατα σε κυβερνητι-
κές επιλογές που πηγαίνουν τον τόπο πίσω. Κυρίως, το Ποτάµι κα-
τάφερε να αποτελεί το πολιτικό ηχείο ενός κοινού πολύ µεγαλύτερου 
από την εκλογική του δύναµη. Κατάφερε να αποτελεί ιδεολογικό και 
συµπεριφορικό σηµείο αναφοράς της µεσοαστικής τάξης της χώρας 
που θέλει, ακόµη και µε µεγάλες θυσίες της ίδιας, να δει την Ελλάδα 

να ορθοποδεί και να ανακτά τη θέση που της αξίζει διεθνώς. Το Πο-
τάµι κατάφερε να πείσει πολλούς ότι ο νέος ελληνικός πατριωτισµός 
µπορεί να ανασαίνει µακριά από τα άκρα, τον εθνικισµό και τη µι-
σαλλοδοξία.

Αυτές τις µέρες το Ποτάµι διοργανώνει το συνέδριό του, όχι στο 
ΣΕΦ, ούτε στο Κάραβελ, ούτε σε κάποιο συγκρότηµα ξενοδοχείων 
της Κασσάνδρας, αλλά στο ∆ηµοτικό Συνεδριακό Κέντρο του Περι-
στερίου, στις γειτονιές της ∆υτικής Αττικής, όπου µεγάλωσε ο επι-
κεφαλής του. Οι προσδοκίες για το αποτέλεσµα του συνεδρίου είναι 
µεγάλες και πρέπει να επιβεβαιωθούν. Είναι η ώρα που το νεαρό 
αυτό κόµµα πρέπει να δείξει τη λειτουργική του αξία ως πολιτικού 
καταλύτη στη χώρα. Είναι η στιγµή και η τελευταία του ίσως ευκαιρία 
να κρατήσει την ορµή του και να µη χαθεί στην πολιτική ιστορία. Και, 
στ’ αλήθεια, πιστεύω ότι το Ποτάµι, που σχεδόν µοναχικά έδειξε και 
συνεχίζει να δείχνει το παράδειγµα του ανεπιφύλακτου σεβασµού 
στους θεσµούς και της ανυποχώρητης πίστης στην ανάγκη αλλαγής 
της Ελλάδας εντός της Ευρώπης, αξίζει µια γνήσια ευκαιρία.

*Ο Βασίλης Κ. Καραµητσάνης είναι δικηγόρος Αθηνών, µέλος της 
πολιτικής κίνησης ΜΠΡΟΣΤΑ και µέλος του Τοµέα Ναυτιλίας-
Τουρισµού του Ποταµιού.

ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ  
ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΥΓΙΗΣ

Στις 5 Μαρτίου 2016 θα αναθεωρήσουµε για πολλά. 
Για την ζωή, τον θάνατο και τον καρκίνο. Το ελληνι-
κό κοινό θα υποδεχθεί για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, την Anita Moorjani, best-selling συγγραφέα του 

βιβλίου: Πεθαίνοντας Έγινα ο Εαυτός 
Μου, για ένα και µοναδικό βιωµατικό 
εργαστήρι στις 7:00 το απόγευµα, στο 
ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας. Μάλιστα, 
η αληθινή ιστορία της θα προβληθεί το 
2017 στις κινηµατογραφικές αίθουσες 
µε υπογραφή του διάσηµου σκηνοθέτη 
και παραγωγού Ρίντλεϋ Σκoτ.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2006 η Anita ει-
σήχθη στο νοσοκοµείο σε κωµατώδη 
κατάσταση εξαιτίας της πολυετούς της 
µάχης µε τον καρκίνο. Oι γιατροί της έδι-
ναν λίγες ώρες ζωής. Στην οµιλία της, η 
Anita θα εξιστορήσει όσα βίωσε κατά τη 
διάρκεια της επιθανάτιας εµπειρίας της 
και πως ξεπέρασε την αρρώστια της. Θα µοιραστεί το πάθος 
της για τη ζωή, θα εξηγήσει την απόφασή της να επιστρέψει 
στο φυσικό της σώµα και θα σας µάθει πώς να ζείτε αυθε-
ντικά, αποκαλύπτοντας τι ήταν τελικά αυτό που την έσωσε. 

Κατά τη διάρκεια της επιθανάτιας εµπειρίας της, η Anita 

συνειδητοποίησε και κατανόησε τον πραγµατικό σκοπό της 
ζωής της εδώ στη γη, και της δόθηκε µια επιλογή: να επι-
στρέψει στο φυσικό της σώµα ή να πορευτεί για πάντα στο 
φως. Η απόφασή της ήταν τελικά να επιστρέψει στη ζωή, 

συνειδητοποιώντας ότι ο Παράδεισος είναι κα-
τάσταση ύπαρξης και όχι τοποθεσία.

Μην χάσετε την ευκαιρία να συµµετάσχετε στο 
Βιωµατικό εργαστήρι της Anita που θα αλλάξει 
ριζικά τις σηµερινές σας πεποιθήσεις για τον 
εαυτό σας, τον σκοπό σας στη ζωή, την υγεία, 
τις σχέσεις και τη δύναµη της αγάπης. Η Anita 
Moorjani αναδείχθηκε ως µια από τις 100 πιο 
σηµαντικές προσωπικότητες της πνευµατικό-
τητας στον πλανήτη, σύµφωνα µε τη διεθνούς 
φήµης λίστα Watkins για το 2016.
 «Εύχοµαι να αποδεχθείτε τα λόγια της Αnita 
και να αποτελέσετε το µέσο αποµάκρυνσης 
κάθε παθολογικής κατάστασης από το σώµα 

σας, τις σχέσεις σας, τη χώρα σας και τον κόσµο µας». Dr. 
Wayne W. Dyer
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συµµετο-
χής επισκεφτείτε το website της εταιρίας LinkMedia 
www.linkmedia.gr ή επικοινωνήστε µέσω email,  
info@linkmedia.org αλλά και τηλεφωνικά στο 210-6711234.

10 χρόνια µετά τον… «θάνατό της», η Anita Moorjani αποκαλύπτει την ιστο-
ρία που σόκαρε την παγκόσµια ιατρική κοινότητα σε µια και µοναδική εµφά-
νιση στο ελληνικό κοινό. 

Anita Moorjani

To best seller Πεθαίνοντας Έγινα ο Εαυτός µου κυκλοφορεί στα ελληνικά από τη Link Media
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Τ
η ∆ευτέρα παρουσιάστηκε σε συ-
νέντευξη Τύπου, ταυτόχρονα στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η πρό-
ταση της Ελληνικής Ένωσης για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου σχετικά 
µε την προσφυγική κρίση. Ο καθηγη-

τής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Κ. Τσιτσελίκης 
και ο αν. καθηγητής του Παντείου ∆. Χριστόπουλος 
ανέλυσαν την κατάσταση και κατέθεσαν σκέψεις 
που θα έπρεπε να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν αυτοί 
που έχουν την ευθύνη για την αναζήτηση διεξόδου.

Μήπως το προσφυγικό είναι ένα πρόβληµα που 
δεν λύνεται;
Το προσφυγικό είναι ένα δύσκολο ζήτηµα, όχι εκ 
φύσεως, αλλά επειδή απαιτεί οργάνωση, χρήµατα, 
καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό και διακρα-
τική συνεννόηση, ώστε να γίνει διαχειρίσιµο. Λύση 
είναι µόνο η απάλειψη της αιτίας που δηµιουργεί 
πρόσφυγες. Ωστόσο, το προσφυγικό στην παρούσα 
φάση δεν µπορεί να γίνει διαχειρίσιµο ζήτηµα, µε 
δικαιοκρατικούς όρους, µεταξύ άλλων, γιατί δεν 
υπάρχει πολιτική συνεννόηση εντός της Ε.Ε. Και 
αυτό είναι εντέλει η καρδιά του προβλήµατος και 
άρα της λύσης που αναζητούµε, δηλαδή η κρίση 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Αλλάζουµε ιστορική περίοδο; Οι µετακινήσεις 
πληθυσµών θα συνεχίζονται όσο µπορούµε να 
δούµε µπροστά;
Οι µετακινήσεις των ανθρώπων γίνονται λόγω µιας 
επιτακτικής ανάγκης. Με αυτή την έννοια, θα γίνο-
νται µετακινήσεις όσο η ανθρώπινη ιστορία είναι 
«κινητική». Η αλλαγή, όµως, που παρατηρούµε 
είναι στον τρόπο που εφαρµόζουµε τα κεκτηµένα 
σχετικά µε τις προσφυγικές µετακινήσεις. Το δί-
καιο περί των προσφύγων έχει µία βασική στα-
θερά: την απαγόρευση της βίαιης επιστροφής κά-
ποιου που προτίθεται να ζητήσει άσυλο σε χώρα 
που δεν µπορεί να εξετάσει το αίτηµά του ή για τον 
συγκεκριµένο είναι µη ασφαλής χώρα. Οι αποφά-
σεις της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, ακόµα και του Συµβουλίου 
Ασφαλείας, για να µην αναφερθώ σε µεµονωµένα 
ευρωπαϊκά κράτη, παρακάµπτουν το σχετικό δί-
καιο, υιοθετώντας πολιτικές απόκρουσης και α-
πώθησης των προσφύγων ακόµα και µε τη βία. 
Αυτό µας επιστρέφει στην εποχή του Μεσοπολέµου.

Ποια είναι τα βασικά σηµεία της πρότασης της 
Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαι-
ώµατα για τη χώρα µας στο συγκεκριµένο ζή-
τηµα;
Όσο µπορώ να συνοψίσω, θα ανέφερα τα εξής ση-
µεία: Τα δικαιώµατα των προσφύγων µάς αφορούν 
όλους, η τήρησή τους είναι τµήµα των θεµελίων 
της δικής µας ∆ηµοκρατίας. Ωστόσο, η ελληνική 
κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις αδυνατώ-
ντας να εφαρµόσει τα θεµελιώδη, εν µέσω των α-
ντικρουόµενων ιδεολογικών στάσεων που κατα-
κερµατίζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και την πολιτική 
συνοχή της Ε.Ε. Η προσφυγική και µεταναστευ-
τική µετακίνηση προς την Ευρώπη αντιµετωπίζε-
ται πλέον µε όρους ασφάλειας των συνόρων και 
όχι των ανθρώπων, µε αποτέλεσµα τα δικαιώµατα 
προσφύγων και µεταναστών να τίθενται µε ολοένα 
και πιο προσχηµατικό τρόπο. ∆υστυχώς, η ελλη-
νική κυβέρνηση συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία.

Οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Ε.Ε., η δι-

µερής συµφωνία µε την Τουρκία, η απόφαση του 
ΝΑΤΟ, θέτουν σε αµφισβήτηση µια θεµελιώδη αρχή 
του προσφυγικού δικαίου: την αρχή της µη επα-
ναπροώθησης σε µη ασφαλή χώρα. Με τον τρόπο 
αυτό, η υποχώρηση των δικαιωµάτων των προ-
σφύγων πλήττει το ευρύτερο πολιτικό σχέδιο της 
εµπέδωσης του ευρωπαϊκού κεκτηµένου της δη-
µοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Η εξέλιξη αυτή, µε τη συµµετοχή της ελληνικής 
κυβέρνησης, βάζει σε νέα τροχιά την αντίληψη που 
έχουµε για τα δικαιώµατα του «άλλου» ανθρώπου: 
ότι µπορούµε να τα παρακάµπτουµε, ιδίως αν α-
παλλαγούµε από την παρουσία του. Πόσο µάλλον 
όταν η ίδια η Ελλάδα είναι σε πολλούς τοµείς µη 
ασφαλής χώρα. Η λογική αυτή υπονοµεύει την 
«επόµενη µέρα»: µε δεδοµένη τη µακροχρόνια 
παραµονή µεταναστών και προσφύγων στην Ελ-
λάδα, οι προκλήσεις είναι µεγάλες, σχετικά µε την 
υποδοχή και την παραµονή.

Η Ελλάδα θα γίνει ξανά χώρα υποδοχής µε-
ταναστών, κάτι όµως για το οποίο δεν δείχνει να 
είναι έτοιµη, παρά την επιτακτική ανάγκη γι’ αυτό. 
Τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να γίνουν οδη-
γός για µια µεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται 
και θα εντάσσει. Καµία ∆ηµοκρατία δεν είναι άξια 
του ονόµατός της αν δεν άρει τις συνθήκες που τη 
χαρακτηρίζουν «µη ασφαλή χώρα» για τους πρό-
σφυγες και αν δεν διευκολύνει όσους παραµένουν 
µακρόχρονα στη χώρα να ενταχθούν στην πολι-
τική της κοινότητα. ∆είτε το πλήρες κείµενο των 
θέσεών µας στο www.hlhr.gr.

Η κυβέρνηση έχει σχέδιο; Ή απλώς φωνάζει ε-
ναντίον του κλεισίµατος συνόρων;
Η κυβέρνηση έχει ένα επιφανειακό προφίλ ανθρω-
πισµού, µε αρκετά σηµεία προόδου σε σχέση µε το 
παρελθόν, δεν έχει όµως ένα συνεκτικό και επε-
ξεργασµένο σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης σε 
βάθος χρόνου. ∆εν µπόρεσε να ανταποκριθεί στις 
στοιχειώδεις ανάγκες των ανθρώπων που περ-
νούσαν από το έδαφος της χώρας κατά χιλιάδες. 
Άνοιξε τουλάχιστον τα βόρεια σύνορά της, όµως 
κρύφτηκε χωρίς να αναλάβει την ευθύνη έναντι 
των ευρωπαϊκών οργάνων ώστε να υποστηρίξει 
ότι τα δικαιώµατα των προσφύγων στην ασφαλή 
δίοδο υπερτερούν των διατάξεων της Σένγκεν.

∆εν είναι δικαιολογηµένες οι ανησυχίες ότι 
αυτή η κρίση δεν είναι διαχειρίσιµη;

Η κρίση δεν είναι διαχειρίσιµη, από τη στιγµή που 
δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός από την πλευρά 
της Ε.Ε. να τη διαχειριστεί σύµφωνα µε τους κανό-
νες και το δηµοκρατικό κεκτηµένο της. ∆εν είναι 
διαχειρίσιµο ζήτηµα, µε όρους δικαιοκρατικούς, 
γιατί διολισθαίνει σε ξενοφοβικές πολιτικές, που 
ήδη προτάσσουν το «εµείς» έναντι του «άλλου», 
και αν προεκτείνει κανείς αυτό τον συλλογισµό, 
προτάσσουν τη διάλυση της Ε.Ε. υπέρ της εθνι-
κής κυριαρχίας µε απόλυτους όρους. Συνεπώς, 
οι ανησυχίες δεν έχουν να κάνουν τόσο µε τα µε-
γέθη των αριθµών (περίπου 5‰ του πληθυσµού 
της Ε.Ε.) όσο µε την αδυναµία της ίδιας της Ε.Ε. να 
καταφέρει κάτι που απαιτεί κοινή δράση και πολι-
τική δέσµευση απ’ όλους τους εταίρους.

Γινόµαστε, από χώρα-πέρασµα, χώρα µόνιµης 
εγκατάστασης;
Η ροή-ρεκόρ των περασµένων µηνών φαίνεται ότι 
θα φτάσει σε ένα τέλος ή έστω σε µια µείωση τους 
επόµενους µήνες. Εκτός βέβαια κι αν εφαρµοστούν 
τα όσα προβληµατικά (εννοώ τον ρόλο του ΝΑΤΟ 
και την Τουρκία-ανάχωµα επί πληρωµή) επιχει-
ρεί να πράξει η Ε.Ε. ή αν τερµατιστεί, έστω τµηµα-
τικά, ο πόλεµος στη Συρία. Το πιθανότερο είναι ότι 
θα µείνουν στην Ελλάδα κάποιες δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι: εκείνοι που θα έχουν αίτηµα ασύλου 

Η κρίση δεν είναι διαχειρίσιµη, 
από τη στιγµή που δεν υπάρχει 
κεντρικός σχεδιασµός από την 
πλευρά της Ε.Ε. να τη διαχειριστεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες και το 
δηµοκρατικό κεκτηµένο της. ∆εν 
είναι διαχειρίσιµο ζήτηµα, µε όρους 
δικαιοκρατικούς, γιατί διολισθαίνει 
σε ξενοφοβικές πολιτικές, που ήδη 
προτάσσουν το «εµείς» έναντι του 
«άλλου».

σε εκκρεµότητα, εκείνοι που θα έχουν αναγνωρι-
στεί µε την ιδιότητα του πρόσφυγα και εκείνοι που 
θα είναι αυτό που ονοµάζουµε µετανάστες «χωρίς 
χαρτιά». Θα βιώσουµε, λοιπόν, µια νέα εποχή µε-
τανάστευσης, που θα µας θυµίσει τη δεκαετία του 
1990. ∆εν πρέπει όµως να επαναλάβουµε τα ίδια 
λάθη. Απαιτείται σχέδιο κοινωνικής ενσωµάτω-
σης. Πρώτο βήµα, η αναγνώριση της νοµικής υ-
πόστασης του κάθε ανθρώπου και της όποιας ερ-
γασιακής του σχέσης.

Υποδοχή και ταυτοποίηση σηµαίνει τελικά κρά-
τηση;
Οι δοµές υποδοχής-ταυτοποίησης και τα κέντρα 
που θα υλοποιούν τη µετεγκατάσταση, εάν τελικά 
εφαρµοστεί, δεν θα πρέπει να επιβάλλουν συνθή-
κες στέρησης ελευθερίας. Χρειάζεται να είµαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το θέµα, καθώς κα-
θιστά τους στερούµενους την ελευθερία συνώνυ-
µους του εγκληµατία στην κοινή γνώµη. ∆εν είναι 
µόνο η στέρηση της ελευθερίας αλλά και ένα ακόµη 
ζητούµενο, στο οποίο η χώρα µας έχει πολύ κακές 
επιδόσεις: οι συνθήκες διαβίωσης στις δοµές αυτές. 
Και για τα δύο θέµατα η Ελλάδα έχει εισπράξει δε-
κάδες καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπα-
ϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. ∆εν 
έχει καµία δικαιολογία να επαναλάβει τις παραβι-
άσεις του πρόσφατου παρελθόντος.

Πώς αντιµετωπίζονται οι αντιδράσεις για τη δη-
µιουργία hot spots;
Οι αντιδράσεις κατά των hot spots θα µπορούσαν 
να έχουν εν πολλοίς αποφευχθεί µε δύο τρόπους: 
την έγκαιρη συζήτηση µε τις τοπικές κοινωνίες ως 
προς την αναγκαιότητα εγκατάστασης καταυλισµών 
σε διάφορα σηµεία της χώρας, µε την προβολή των 
θετικών οικονοµικών πλευρών µιας τέτοιας προο-
πτικής, και την έγκαιρη κατάρτιση σχεδιασµού της 
εγκατάστασης των καταυλισµών. Εξάλλου οι ακραίες 
ξενοφοβικές στάσεις αποτελούν µικρή µειοψηφία 
που γνωρίζει τρόπους να µεγιστοποιεί πολιτικά τη 
φωνή της. Θα πρέπει όµως να υπάρχει έγκαιρη α-
ντιµετώπιση, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τα δικαι-
ολογηµένα παράπονα και φόβους.

Να µη µας τροµάζει το ότι ο στρατός έχει την 
ευθύνη για το προσφυγικό;
Ο στρατός όχι µόνο ανέλαβε την ευθύνη για τη δι-
αχείριση των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας 
αλλά µπήκε ως συνυπεύθυνος στη διαχείριση του 
όλου ζητήµατος, µαζί µε τους αρµόδιους φορείς: 
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία 
Ασύλου, Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες, ορ-
γανώσεις δικαιωµάτων του ανθρώπου. Οι αρµοδι-
ότητες του στρατού στο θέµα, εκτός από την καλο-
δεχούµενη συµβολή του σε ζητήµατα υλικοτεχνικής 
υποδοµής, όπου µπορεί να προσφέρει καλύτερα 
από κάθε άλλον φορέα, µοιάζουν παράταιρες και 
ανησυχητικές. Όχι µόνο σχετικά µε όσα µπορεί να 
σκεφτεί κανείς για την παρέµβασή του σε καιρό ει-
ρήνης σε θέµατα πολιτικών ζητηµάτων, αλλά γιατί 
καθίσταται φορέας που συναποφασίζει αλλά και δι-
αχειριστής των οικονοµικών πόρων αντί του αρ-
µόδιου υπουργείου. Θα πρέπει να αναλογιστούµε 
ότι ο στρατός καταστατικά πολύ δύσκολα υπάγε-
ται σε κανονικές δοµές ελέγχου και λογοδοσίας. 
Και αυτό το ρήγµα στην κανονικότητα δηµιουργεί 
ένα προβληµατικό προηγούµενο.

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, 
πρόεδρος της Ελληνικής  Ένωσης 
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου

«Η κυβέρνηση 
δεν έχει σοβαρό 
σχέδιο για 
το προσφυγικό»

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ
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«Η Ευρώπη να εφαρµόσει 
τις αποφάσεις της»Τ

ην ανάγκη συντονισµένης προσπάθειας ώστε να βρε-
θούν ασφαλή και νόµιµα περάσµατα για τους πρόσφυγες 
από τη Συρία, κυρίως, αλλά και το Αφγανιστάν και το Ιράκ, 
που περνούν στην Ελλάδα µε στόχο να φτάσουν σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε. υπογράµµισε ο ύπατος αρµοστής του ΟΗΕ 

για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι, στο τέλος της επίσκεψής του 
στην Ελλάδα, η οποία περιλάµβανε και επιθεωρήσεις των υποδο-
µών στη Λέσβο.

∆εν εφαρµόζονται οι αποφάσεις
Ο κ. Γκράντι εµφανίστηκε επικριτικός έναντι της διεθνούς κοινότη-
τας, αλλά και ειδικά της Ε.Ε., για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρί-
ζεται το προσφυγικό ζήτηµα, λέγοντας ότι, παρά το γεγονός ότι στο 
κοντινό παρελθόν οι ευρωπαϊκοί θεσµοί έλαβαν καλές αποφάσεις, 
αυτές δεν εφαρµόζονται. Αναφέρθηκε µε έµφαση στο ζήτηµα του 
κλεισίµατος των συνόρων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «µεγά-
λωσα σε µια Ευρώπη µε πολλά σύνορα και δεν θέλω να επιστρέ-
ψουµε πάλι σε µια τέτοια Ευρώπη» και λέγοντας ότι τα κλειστά σύ-
νορα µειώνουν τα νόµιµα περάσµατα για τους πρόσφυγες και ου-
σιαστικά ενθαρρύνουν νέα δίκτυα δουλεµπόρων, ενώ τόνισε ότι, 
παρά τις αποφάσεις της Ε.Ε., δεν εφαρµόζεται το πρόγραµµα µε-
τεγκατάστασης των προσφύγων, το οποίο, όπως υπογράµµισε, θα 
πρέπει να γίνεται µέσω νόµιµων οδών και µε οργανωµένο τρόπο. 
Όσον αφορά, δε, τις αποφάσεις της συνόδου των δωρητών για τη 
Συρία, ο κ. Γκράντι χαρακτήρισε, µεν, τη δέσµευση για οικονοµική 
βοήθεια σηµαντική, ωστόσο εξέφρασε προβληµατισµό για την αργή 
διαδικασία εκταµίευσης των χρηµάτων.

Προβληµατισµός για Ελλάδα
Ειδικά για το ζήτηµα της Ελλάδας, ο ύπατος αρµοστής του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες εξέφρασε τον προβληµατισµό του για το κλείσιµο 

των διόδων στα Βαλκάνια, το οποίο, όπως είπε, δηµιουργεί «µπο-
τιλιάρισµα» στην Ελλάδα. Σηµείωσε, δε, ότι, µπροστά στις εξελίξεις, 
η χώρα θα πρέπει να κάνει σχεδιασµό για περισσότερους πρόσφυ-
γες και υπογράµµισε ότι η Ύπατη Αρµοστεία θα παράσχει κάθε δυ-
νατή βοήθεια, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δύσκολη οι-
κονοµική κατάσταση, αλλά και στην έλλειψη αλληλεγγύης από την 
Ευρώπη. «Εκτιµούµε τις προσπάθειες της Ελλάδας. Η ελληνική 
κυβέρνηση θα χρειαστεί στήριξη. Εµείς θα τη βοηθήσουµε είτε µε 
προµήθειες είτε µε ανθρώπους που µπορούν να βοηθήσουν» πρό-
σθεσε, ενώ επισήµανε ότι «ελπίζω να µη µείνει όλος αυτός ο πλη-
θυσµός των προσφύγων στην Ελλάδα. Αν συµβεί αυτό, µπορούµε 
να το διαχειριστούµε, αλλά πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύ-
σεις».

Ελπίδα η εκεχειρία
Ο κ. Γκράντι εξέφρασε την ελπίδα το σχέδιο για εκεχειρία στη Συρία 
να υλοποιηθεί, καθώς θα αποτελέσει µείζονα παράγοντα για την α-
ποτροπή περαιτέρω διόγκωσης των προσφυγικών ροών, ενώ κά-
λεσε µε έµφαση τις χώρες της Ε.Ε. να αναλάβουν τις ευθύνες που 
τους αναλογούν στο προσφυγικό, τονίζοντας ότι οι γειτονικές της 
Συρίας χώρες έχουν ως τώρα σηκώσει το µεγαλύτερο βάρος του 
προσφυγικού ζητήµατος. Επισήµανε ότι δεν πρέπει να κλείνουν τα 
σύνορα και οι ασφαλείς οδοί διέλευσης των προσφύγων, αλλά να 

υπάρξει συνεργασία και αλληλεγγύη, προσθέτοντας ότι οι χώρες 
των ∆υτικών Βαλκανίων που κλείνουν τα σύνορα «λειτουργούν 
κατά των ευρωπαϊκών νόµων και κατά της προστασίας των προ-
σφύγων». «Οι χώρες που κλείνουν τα σύνορά τους πρέπει να το ξα-
νασκεφτούν. Όλο αυτό συµβάλλει στην οπισθοδρόµηση της Ευρώ-
πης και µειώνει την ισχύ της» είπε χαρακτηριστικά.

Κλειστά σύνορα
Πάντως, την ίδια στιγµή που οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα 
παραµένουν µεγάλες, οι σχέσεις της χώρας µε την Αυστρία βρίσκο-
νται στο ναδίρ, µετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βιέννης να 
κλείσει ολοκληρωτικά τα σύνορά της. Ήδη το ελληνικό υπουργείο 
Εξωτερικών ανακάλεσε την πρέσβειρα στην Αυστρία, επισηµαίνο-
ντας ότι «οι µονοµερείς πρωτοβουλίες για την επίλυση του προσφυ-
γικού και οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού 
κεκτηµένου από κράτη-µέλη της Ε.Ε. είναι πρακτικές που µπορούν 
να υποσκάψουν τα θεµέλια και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης. Οι ευθύνες για την αντιµετώπιση της µεταναστευτικής και 
προσφυγικής κρίσης δεν µπορούν να βαρύνουν µία µόνο χώρα». 
Απαντώντας, η Αυστριακή υπουργός Εσωτερικών Γιοχάνα Μικλ-
Λάιτνερ ανέφερε δηκτικά: «Εάν η Ελλάδα δεν µπορεί να προστατέ-
ψει τα σύνορά της, θα πρέπει να τεθεί το ερώτηµα εάν αυτή µπορεί 
να συνεχίσει να είναι εξωτερικό σύνορο της Σένγκεν». ∆.Χρ.

Σήµερα στη Ρώµη, ο κ. Alexey Miller, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Gazprom, ο κ. Marc Benayoun, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Edison SpA και ο κ. Θεόδωρος Κιτσά-
κος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΠΑ ΑΕ, υπέγραψαν 

«Μνηµόνιο Συναντίληψης µε αντικείµενο την προµήθεια φυ-
σικού αερίου από τη Ρωσία, µέσω της Μαύρης Θάλασσας και 
µέσω τρίτων χωρών, στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην 
Ιταλία», για την ανάπτυξη αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ της 
Ελλάδας και της Ιταλίας, που θα καταστήσει δυνατή την υλοποί-
ηση της νότιας διαδροµής για τον εφοδιασµό ρωσικού φυσικού 
αερίου προς την Ευρώπη.
Η τελετή για την υπογραφή του µνηµονίου πραγµατοποιήθηκε 
µετά από τη σηµερινή συνάντηση µεταξύ του κ. Alexey Miller 
και της κας Federica Guidi, Υπουργού Οικονοµικής Ανάπτυ-
ξης της Ιταλίας, η οποία έλαβε χώρα στη Ρώµη. Στην τελετή 

παρευρέθηκε ο κ. Γεώργιος Τσίπρας, Γενικός Γραµµατέας ∆ι-
εθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η συµφωνία αποτυπώνει το ενδιαφέρον των συµβαλλόµενων 
µερών για µια όδευση προµήθειας φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία - µέσω της Μαύρης Θάλασσας και µέσω τρίτων χωρών 
– στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ιταλία. Για το σκοπό 
αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη προτίθενται να εκµεταλλευθούν 
και αξιοποιήσουν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, το Έργο που έχει 
ήδη πραγµατοποιηθεί από τη ∆ΕΠΑ και την Edison, στο πλαίσιο 
του έργου ITGI Poseidon.
«Η ανάπτυξη ενδοευρωπαϊκών δυναµικοτήτων µεταφοράς 
φυσικού αερίου συνιστά έναν σηµαντικό παράγοντα, για την 
εξασφάλιση αξιόπιστων προµηθειών φυσικού αερίου, συµπε-
ριλαµβανοµένου του ρωσικού φυσικού αερίου, για τους κα-

ταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη» είπε ο κ. Alexey Miller.
«Η ενδεχόµενη ανάπτυξη αυτού του νέου διαδρόµου τροφοδο-
σίας, που επιδιώκεται να υλοποιηθεί µε απόλυτη συµµόρφωση 
προς τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς της ΕΕ, θα ενισχύσει 
την ασφάλεια εφοδιασµού της Ιταλίας καθώς και τον ρόλο της 
ως µείζον κόµβος φυσικού αερίου της νότιας-Ευρώπης , σύµ-
φωνα µε τους στόχους της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής», 
επισήµανε ο κ. Marc Benayoun, µε την ευκαιρία της υπογρα-
φής του µνηµονίου συναντίληψης.
«Η αναβίωση του έργου ITGI-Poseidon, ενισχύει την ενερ-
γειακή ασφάλεια της Ευρώπης µε έναν επιπλέον διάδροµο 
τροφοδοσίας και αναβαθµίζει σηµαντικά το ρόλο της Ελλάδας 
ως µιας σηµαντικής πύλης εισόδου για το φυσικό αέριο µέσω 
διαφοροποιηµένων πηγών και οδεύσεων», δήλωσε ο κ. Θεό-
δωρος Κιτσάκος

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο Συναντίληψης
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Τον γνώρισα λόγω διπλωµατικού ρεπορ-
τάζ ταξιδεύοντας τακτικά στην Κύπρο πριν 
από το ξέσπασµα της µεγάλης οικονοµικής 
κρίσης. ∆εν σταµάτησα ποτέ να διαβάζω 

τις αναλύσεις του, γιατί είναι οι πιο έντιµες και εµ-
βριθείς που έχω βρει. Ο συνάδελφος Κώστας Βε-
νιζέλος, αρχισυντάκτης της εφηµερίδας «Φιλελεύ-
θερος», δεν είναι αισιόδοξος ούτε για τη λύση του 
Κυπριακού ούτε για την πορεία της οικονοµίας, κό-
ντρα στην κυρίαρχη προπαγάνδα – όπως πάντα.

Ισχύει ότι βρισκόµαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη 
λύση του Κυπριακού;
Έχει δηµιουργηθεί κλίµα ότι βρισκόµαστε στο παρά 
πέντε µιας συµφωνίας στο Κυπριακό, ωστόσο κάτι 
τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Σε 
αυτό συνέβαλε σηµαντικά και η ρητορική που ανα-
πτύχθηκε µετά την ανάδειξη του Μουσταφά Ακιντζί 
στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, καθώς και οι κοι-
νές, κοινωνικού χαρακτήρα, εµφανίσεις του µε τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη. Η τεχνητή παραγωγή προσ-
δοκιών δηµιουργεί µη βιώσιµη αισιοδοξία και όταν 
οι προσδοκίες δεν αντανακλούν την πραγµατικότητα, 
τότε οι επιπτώσεις είναι δυσάρεστες έως τραγικές. 
Υπάρχουν βασικές πτυχές του Κυπριακού που δεν 
έχουν συζητηθεί ακόµη, όπως το κεφάλαιο της α-
σφάλειας, το εδαφικό, ενώ υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές στο περιουσιακό. Υπάρχει, συνεπώς, ση-
µαντικός δρόµος να διανύσουν οι διαπραγµατευτές 
και πολλά ζητήµατα να ξεκαθαρίσουν στην πορεία. 
Το Κυπριακό δεν είναι θέµα διαµοιρασµού εξου-
σιών και συνταγµατικών ρυθµίσεων αλλά άρσης 
της συνεχιζόµενης κατοχής από την Τουρκία. ∆υ-
στυχώς, από το 1974 και εντεύθεν έχει δηµιουργηθεί 
ένα «διαδικαστικό κεκτηµένο», το οποίο αφήνει την 
Τουρκία εκτός των συζητήσεων, µετατρέποντας το 
πρόβληµα σε διαφορά µεταξύ των Ελληνοκυπρίων 
και των Τουρκοκυπρίων.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κυο-
φορούµενης λύσης; Υπάρχουν ουσιώδεις δια-
φορές από το σχέδιο Ανάν;
Σε µεγάλο βαθµό η φιλοσοφία του σχεδίου Ανάν 
«αιωρείται» πάνω από τις διαπραγµατεύσεις. Ήταν, 
άλλωστε, µια ολοκληρωµένη πρόταση, η οποία, αν 
και δεν οδηγούσε σε λύση αλλά στη νοµιµοποίηση 
της παρουσίας της Τουρκίας, και τα Ηνωµένα Έθνη 
όπως και οι εν δυνάµει µεσολαβητές θεωρούν πως 
µπορεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς. Είναι, πά-
ντως, προφανές πως µε βάση τα σηµεία συζήτη-
σης που παρουσίασε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
στον γ.γ. του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, πρόσφατα στο 
Νταβός, δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές συζη-
τήσεις στα εξής:
• Εδαφικές αναπροσαρµογές, οι οποίες αναπόφευ-
κτα συνδέονται µε το περιουσιακό.
• Ασφάλεια και εγγυήσεις.
• Χρονοδιάγραµµα για την αποχώρηση ξένων στρα-
τευµάτων.
• Χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των διαφό-
ρων πτυχών του κυπριακού προβλήµατος και για 
την οµαλή εφαρµογή των συµφωνηθέντων.
• Πρώτη ηµέρα της συµφωνίας και τι συνεπάγεται.
• Σύνταξη των οµοσπονδιακών νοµοθεσιών και 
του Συντάγµατος.
• Σύνταξη του οµοσπονδιακού Συντάγµατος και των 
οµόσπονδων Πολιτειών.
• Λίστα των διεθνών συµφωνιών, οι οποίες θα δε-

σµεύουν την Ενωµένη Κύπρο.
Ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει η οικονοµική δι-

άσταση της λύσης (κόστος της επανεγκατάστασης, 
κόστος των αποζηµιώσεων).

Συναντίληψη, σύµφωνα µε την ενηµέρωση του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στη Βουλή, που έγινε 
προ δεκαπενθηµέρου, υπάρχει στο γεγονός πως η 
νέα δοµή του κράτους θα περιλαµβάνει την κυβέρ-
νηση της οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας και τις τοπι-
κές κυβερνήσεις των δύο συνιστωσών Πολιτειών. 
Έχουν, επίσης, επιβεβαιωθεί διαχρονικές συγκλί-
σεις πως η νοµοθετική εξουσία της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης θα ασκείται από δύο σώµατα: την Άνω 
Βουλή ή Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων. Η Άνω Βουλή θα αριθµεί 40 µέλη, εκ των ο-
ποίων τα 20 θα προέρχονται από τη µία κοινότητα 
και τα άλλα 20 από την άλλη. Η εκλογή θα γίνεται 
πάνω σε κοινοτική βάση για διασφάλιση της ισότη-
τας των δύο κοινοτήτων. Η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων θα αποτελείται από 48 µέλη, εκ των οποίων το 
75% θα προέρχεται από την ελληνοκυπριακή συ-
νιστώσα Πολιτεία. ∆ηλαδή η αναλογία θα είναι 36 
µέλη από την ελληνοκυπριακή συνιστώσα Πολιτεία 
και 12 µέλη από την τουρκοκυπριακή.

Μπορεί να γίνει δηµοψήφισµα µέσα στην ά-
νοιξη;
Ο προγραµµατισµός του ειδικού αντιπροσώπου του 
γ.γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθ Άιντα, 
ήταν το δηµοψήφισµα να διενεργηθεί στις 26 Μαρ-
τίου 2016. Οι σχεδιασµοί του αυτοί δεν επιβεβαιώ-
θηκαν στην πορεία. Κι αυτό κυρίως γιατί αρχικά ο 
κ. Ακιντζί είχε συµφωνήσει σε µια σειρά ζητήµατα, 
όπως η αναγνώριση του δικαιώµατος της ιδιοκτη-
σίας, και στη συνέχεια άλλαξε τη θέση του. Προφα-
νώς δεν είχε ρωτήσει εκ των προτέρων την Άγκυρα. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως µετά τις βουλευτι-
κές εκλογές στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, που χρο-
νικά τοποθετούνται τον ερχόµενο Μάιο, θα υπάρξει 
µια νέα, πιο δυναµική παρέµβαση του ξένου πα-
ράγοντα στο Κυπριακό και αναµένονται εξελίξεις 
νωρίς το φθινόπωρο. Βεβαίως, το Κυπριακό δεν 
θα πρέπει να αντιµετωπίζεται χωρίς να λαµβάνονται 
υπόψη οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Όσα δι-
αδραµατίζονται στη Συρία, ο ρόλος της Τουρκίας, η 
αντιπαράθεση µε τη Ρωσία, οι κίνδυνοι ανάφλεξης 
ενός γενικευµένου πολέµου, πρέπει να αξιολογη-
θούν. Το Κυπριακό, έστω κι αν αυτό δεν γίνεται α-
ντιληπτό, βρίσκεται στη µεγάλη εικόνα, επηρεάζε-
ται και από εξωγενείς παράγοντες.

Την ίδια ώρα θα πρέπει να αξιοποιηθούν και 
οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι έρευνες για το φυσικό 

αέριο και οι τριµερείς συνεργασίες που έχουν οι-
κοδοµήσει Ελλάδα και Κύπρος µε Ισραήλ και Αί-
γυπτο, ενώ εσχάτως συζητούνται παρόµοιοι µηχα-
νισµοί µε Ιορδανία και Λίβανο. Είναι σαφές πως η 
ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ε.Ε. και 
τα ενεργειακά έχουν διαφοροποιήσει σηµαντικά 
τα δεδοµένα, προσφέροντας γεωπολιτικά πλεο-
νεκτήµατα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Συνεπώς 
δεν µπορούµε να συζητούµε σήµερα µε όρους της 
δεκαετίας του ’74.

Πώς αυτή η αλλαγή δεδοµένων επηρεάζει το 
περιεχόµενο µιας συµφωνίας;
Ένα κανονικό κράτος δεν χρειάζεται ούτε εγγυήσεις, 
ούτε εγγυητές, ούτε φόρµουλες, οι οποίες, µέσα από 
εποικοδοµητικές ασάφειες και υποσηµειώσεις, θα 
αφήνουν ανοιχτά παράθυρα για παρεµβάσεις και ε-
πεµβάσεις. Στο θέµα της ασφάλειας µπορεί να δοθεί 
οριστική λύση, υπό µία βασική προϋπόθεση: η συµ-
φωνία να προβλέπει ένα κανονικό κράτος, το οποίο 
δεν θα περιλαµβάνει εκπτώσεις από δικαιώµατα και 
δεν θα εγκαθιδρύει µια ελλειµµατική δηµοκρατία, 
ένα ανάπηρο κράτος, ανήµπορο και εξαρτηµένο, και 
αποστρατικοποιηµένο, στερηµένο από το δικαίωµα 
αυτοάµυνας. Εάν η συµφωνία θα είναι δίκαιη και 
καλή και θα εφαρµόζεται χωρίς οι πρόνοιές της να 
τυγχάνουν διπλής, και βάλε, ανάγνωσης και ερµη-
νείας, τότε προς τι οι εγγυήσεις για την εφαρµογή της; 
Εάν δεν θα προβλέπει αντίθετους προς το σύγχρονο 
δίκαιο περιορισµούς στα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
τότε η εφαρµογή της δεν θα χρειάζεται καµία χώρα 
και κανέναν οργανισµό να την εγγυηθεί. Η ύπαρξη 
εγγυήσεων, οποιασδήποτε µορφής, περιορίζει την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας και συ-
νιστά την καλύτερη συνταγή για τη διαιώνιση προ-
βληµάτων και αντιπαραθέσεων. Θα προσφέρει σε 
τρίτους, στην περίπτωσή µας στην Τουρκία, τη νο-

µική δυνατότητα είτε εκβιαστικά να διατηρεί µόνιµα 
την απειλή κατά της Κύπρου είτε διά της ισχύος να 
επιβάλλει τον δικό της έλεγχο. Η εµπειρία λέει πως 
και τα δύο θα τα επιδιώξει.

Έχει αλλάξει η στάση της κυπριακής κοινής 
γνώµης στο θέµα της επανένωσης του νησιού;
Είναι σαφές πως η οικονοµική κρίση έχει επηρε-
άσει τις προσεγγίσεις της κοινής γνώµης. Αρχικά, 
όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, τον περασµένο 
Μάιο, υπήρχε αισιοδοξία. Πολλοί θεώρησαν πως 
µια συµφωνία στο Κυπριακό θα έδινε διεξόδους και 
στα οικονοµικά αδιέξοδα. Σε αυτό συνέβαλε και η 
προπαγάνδα της κυπριακής οικονοµικής ελίτ, που 
ονειρεύεται πως θα ανοίξει η αγορά της Τουρκίας. 
Να πουλήσει η Κύπρος στην Τουρκία τι; Εν πάση 
περιπτώσει, τα µηνύµατα που έρχονται είναι πως 
το κόστος της λύσης θα το σηκώσουν οι Κύπριοι. Οι 
Τούρκοι θεωρούν πως θα πρέπει η λύση να χρη-
µατοδοτηθεί από τα έσοδα του φυσικού αερίου, 
ενώ είναι σαφές πως µια συµφωνία για να επιβι-
ώσει οικονοµικά θα χρειαστεί µηχανισµούς στήρι-
ξης, κοντολογίς ένα µνηµόνιο.

Η Άγκυρα έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιµετω-
πίζει το Κυπριακό;
Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος του 
νησιού. Γι’ αυτό και δεν επιδιώκει λύση δύο κρα-
τών (αλλά δύο συνιστώντων κρατιδίων) ή διχοτό-
µηση. Θέλει να διαλύσει την Κυπριακή ∆ηµοκρα-
τία και να δηµιουργήσει µια νέα κατάσταση πραγ-
µάτων στο νησί, την οποία θα ελέγχει πολιτικά και 
γεωστρατηγικά.

Τι είναι αυτό που δηµιούργησε θετικό 
momentum στις διαπραγµατεύσεις;
Η ανάδειξη του Μουσταφά Ακιντζί στην εξουσία των 
Τουρκοκυπρίων. Σιγά-σιγά ξεκαθάρισε αυτό που 
όλοι γνωρίζουµε διαχρονικά: οι αποφάσεις λαµβά-
νονται από αυτούς που πληρώνουν τον λογαριασµό. 
∆ηλαδή από την Τουρκία. Συνεπώς δεν µπορούµε 
να ζούµε µε ψευδαισθήσεις. Ο άνθρωπος, και να 
θέλει, δεν µπορεί.

Ακούµε για το success story της Κύπρου στον 
τοµέα της οικονοµίας. Είναι αλήθεια ότι πάνε 
καλά τα πράγµατα στο νησί;
Πόσες φορές ακούστηκε και στην Ελλάδα το success 
story; Όλα αξιολογούνται όχι µε τις αερολογίες των 
πολιτικών αλλά µε την πραγµατικότητα στην κοινω-
νία. Στην Κύπρο, µετά το επιδροµικό κούρεµα κα-
ταθέσεων, τον Μάρτιο του 2013, οι τράπεζες ακόµη 
δεν έχουν βρει τους βηµατισµούς τους. Σηµειώνεται 
πως τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ανέρχονται στα 
27 δισ. ευρώ, όταν το ΑΕΠ της χώρας είναι 17,39 δισ. 
Οπότε µπορεί κανείς να αντιληφθεί για ποιο success 
story µπορούµε να κάνουµε λόγο. Άλλωστε, το γε-
γονός ότι η χώρα εξέρχεται του µνηµονίου δεν ση-
µαίνει πως η οικονοµία επανέρχεται σε κανονικούς 
ρυθµούς. Τα µέτρα θα συνεχιστούν, όπως υποδει-
κνύει η κυβέρνηση.

Η εποχή του µνηµονίου τι ίχνη αφήνει στην κυ-
πριακή οικονοµία και κοινωνία;
Έχει αφήσει 66.000 εγγεγραµµένους άνεργους (15,8%) 
και µια γενιά να µην επιστρέφει από τις σπουδές της 
στην Κύπρο. Σηµειώνεται πως πριν από την κρίση 
η ανεργία κινούνταν στο 4%.

Η εποχή του µνηµονίου έχει αφήσει 
66.000 εγγεγραµµένους άνεργους 
(15,8%) και µια γενιά να µην επιστρέ-
φει από τις σπουδές της στην Κύπρο. 
Σηµειώνεται πως πριν από την κρίση 
η ανεργία κινούνταν στο 4%.

  ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

«Τεχνητές 
οι προσδοκίες 

για λύση του 
Κυπριακού»

Κώστας Βενιζέλος, αρχισυντάκτης 
της εφηµερίδας «Φιλελεύθερος»
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Α
ν και οι παρουσίες των ε-
πικεφαλής των ευρωοµά-
δων των Σοσιαλιστών και 
∆ηµοκρατών, Τζιάνι Πιτέλα, 
και των Φιλελευθέρων, Γκι 
Φέρχοφσταντ, δίνουν κο-
σµοπολίτικο τόνο στο συνέ-

δριο του Ποταµιού, το οποίο διεξάγεται από τις 
26 έως τις 28 Φεβρουαρίου, το «κυρίως πιάτο» 
αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις και τις εγχώ-
ριες παρουσίες, αυτές του προέδρου της Ν∆ 
Κυριάκου Μητσοτάκη και της αρχηγού του 
ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηµατά, οι οποίοι θα απευ-
θύνουν χαιρετισµό, αλλά και θα «βυθοµετρή-
σουν» τις διαθέσεις των συνέδρων και της η-
γετικής οµάδας του Ποταµιού για πιθανές συ-
νεργασίες.

H φιλολογία σχετικά µε πιθανές συνερ-
γασίες µε άλλα κόµµατα –η οποία πυροδοτεί-
ται και από δηλώσεις στελεχών του ίδιου του 
Ποταµιού– ήταν τόσο έντονη το τελευταίο δι-
άστηµα, ώστε ο επικεφαλής του κόµµατος 
Σταύρος Θεοδωράκης, µιλώντας στον ραδιο-
φωνικό σταθµό Βήµα FM ένα εικοσιτετράωρο 
πριν από την έναρξη του συνεδρίου, αισθάν-
θηκε υποχρεωµένος να δηλώσει ότι «το Πο-
τάµι δεν θα διαλυθεί».

Ζήτηµα µε τις συνεργασίες
Το συνέδριο του Ποταµιού αναµένεται να είναι 

κρίσιµο ως προς τον από τούδε προσανατολι-
σµό και ταυτότητα του κόµµατος. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στελέχη του κόµµατος, όπως 
ο Χάρης Θεοχάρης και ο Ιάσονας Φωτήλας, 
έχουν ήδη τοποθετηθεί δηµόσια υπέρ της συ-
νεργασίας του κόµµατος µε άλλους πολιτικούς 
σχηµατισµούς, µε τον κ. Θεοχάρη, µάλιστα, να 
εκτιµά ότι σε αντίθετη περίπτωση το Ποτάµι θα 
αποτύχει στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση, 
όταν αυτή λάβει χώρα. Από την άλλη πλευρά, 
στελέχη προερχόµενα από τον χώρο της κε-
ντροαριστεράς εµφανίζονται να µην είναι ε-
ντελώς αρνητικά στα κελεύσµατα για συνερ-
γασία µε το ΠΑΣΟΚ - ∆ηµοκρατική Συµπαρά-
ταξη, ενώ άλλα, όπως ο Γρηγόρης Ψαριανός, 
δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τις δηλώ-
σεις αυτές, µε τον κ. Ψαριανό να λέει αναφε-
ρόµενος στον κ. Θεοχάρη «όποιος δεν γουστά-
ρει, σηκώνεται και φεύγει».

«Απέχθεια προς τις διώξεις»
Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις αυτές, ο κ. Θε-

οδωράκης είπε ότι «είναι πράγµατα που συ-
ζητούνται πριν από ένα συνέδριο, όπως ξέ-
ρετε, διότι έχουµε απέχθεια προς τις πει-
θαρχικές διώξεις και έχουµε αφήσει όλα τα 
λουλούδια να ανθίσουν. Οπότε, καθένας λέει 
την άποψή του. Αύριο (σ.σ.: την περασµένη 
Παρασκευή) θα µιλήσει ο επικεφαλής, το Σάβ-
βατο όλα τα στελέχη του κινήµατος και την 
Κυριακή θα πάρουµε τις αποφάσεις µας, τόσο 
απλά και τόσο ποταµίσια». Πάντως, ο κ. Θεο-
δωράκης ξεκαθάρισε ότι «είναι σαφές ότι το 
Ποτάµι είναι ένα δηµοκρατικό και συλλογικό 
κόµµα και από τη στιγµή που έχει ένα συνέ-
δριο, µέχρι τη στιγµή που θα γίνει το συνέ-
δριο, όλα µπορούν να ειπωθούν. Από την ε-
πόµενη µέρα του συνεδρίου όλοι σέβονται τις 
αποφάσεις του συνεδρίου. Αλλιώς, δεν έχουν 
θέση στο Ποτάµι. Τόσο απλά και καθαρά είναι 
τα πράγµατα».

Νέος διεκδικητής της ηγεσίας
Ταυτόχρονα, ωστόσο, το Ποτάµι αναµένε-

ται να κληθεί να αποφασίσει και για την η-
γεσία του, καθώς ο υποψήφιος ευρωβου-
λευτής και υποψήφιος βουλευτής Α΄ Αθή-
νας, καθηγητής Νοµικής στο Πανεπιστήµιο 
της Οξφόρδης, Παύλος Ελευθεριάδης ανα-
κοίνωσε επισήµως ότι θα επιδιώξει να συ-
γκεντρώσει 120 υπογραφές και να θέσει υ-
ποψηφιότητα για πρόεδρος του κόµµατος, 
µε υποψήφιο γραµµατέα Οργανωτικού τον 
υποψήφιο ευρωβουλευτή και υποψήφιο 
βουλευτή ∆ράµας Τάσο Καρκαντζέλη και 
υποψήφια γραµµατέα Κοινοβουλευτικού 
Έργου τη Μαρίλη Μέξη. Παρουσιάζοντας 
την υποψηφιότητά του, ο κ. Ελευθεριάδης 
δήλωσε ότι το Ποτάµι βρίσκεται σε κρίση 
από τις εκλογές του περασµένου Σεπτεµ-
βρίου και ότι αν η πορεία δεν αναστραφεί, 
το κόµµα δεν θα µπορέσει να συνεχίσει. Ο 
κ. Ελευθεριάδης άσκησε κριτική στη µε-
τεκλογική τακτική του κ. Θεοδωράκη, λέ-
γοντας ότι συνέχισε όπως πριν, κάνοντας 
µόνο «διακοσµητικές» αλλαγές, και έθεσε 
τέσσερις πυλώνες ως πλαίσιο για την από 
τούδε πορεία του Ποταµιού: συλλογικό-
τητα, οργάνωση, κοινωνική δικαιοσύνη 
και ανανέωση. Μάλιστα, ο κ. Ελευθεριά-
δης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο πρώτος 
άνθρωπος από τον οποίο θα ζητήσει υπο-
γραφή για την υποψηφιότητά του θα είναι ο 
ίδιος ο κ. Θεοδωράκης. ∆.Χρ.

Αναγνωρίζοντας την ζήτηση για την 
χρήση φυσικού αερίου και παρά 
την σηµαντική οικονοµική ύφεση, 

υλοποιείται σύµφωνα µε το επιχειρησιακό 
πλάνο ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα, 
πραγµατοποιώντας επεκτάσεις δικτύου σε 
υφιστάµενες καθώς και σε νέες περιοχές. 
Συγκεκριµένα το δίκτυο επεκτείνεται στις 
περιοχές της Σίνδου, των Πεύκων, των 
Νέων Επιβατών, στην περιοχή της Νικό-
πολης (∆ήµος Σταυρούπολης) και στα ∆ια-
βατά, µε τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινή-
σει ενώ  προβλέπεται να ολοκληρωθούν 
εντός του 2016 καλύπτοντας τις ανάγκες 
των πολιτών.  
Σηµαντική όµως είναι και η µείωση στην 
τιµή του φυσικού αερίου το µήνα Φεβρου-
άριο, η οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κή και ανέρχεται σε 0,56 €/Nm3   (0,050 
€/ kWh) για τη Θεσσαλονίκη συµπεριλαµ-
βανοµένων όλων των φόρων, µειωµένη 
κατά 21,6% σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 
του προηγούµενου έτους, ενώ παρου-
σιάζει µείωση της τάξεως του 2,2% στην 
αυτόνοµη θέρµανση (οικιακή χρήση) σε 

σχέση µε τον Ιανουάριο 2016. Παράλληλα 
προσφέρει 24,8% εξοικονόµηση σε σχέση 
µε το πετρέλαιο θέρµανσης.
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης  συνεχίζει µε υπευ-
θυνότητα να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσί-
ες στους πολίτες της, σταθερά από το 2000 
και για το λόγο αυτό δίνει τη δυνατότητα 
σε όσους ενδιαφέρονται να συνδεθούν µε 
το δίκτυο φυσικού αερίου και να απολαύ-
σουν τα οφέλη του µέσα σε 30 ηµέρες από 
την υπογραφή της σύµβασης.
Η συγκεκριµένη δράση αφορά κτίρια που 
βρίσκονται στο υφιστάµενο δίκτυο φυσι-
κού αερίου και οι ενδιαφερόµενοι που 
επιθυµούν να επωφεληθούν των προνο-
µίων της δράσης, µπορούν να καταθέσουν 
«Αίτηση Ενδιαφέροντος» προκειµένου 
η Ε.Π.Α. να διενεργήσει  δωρεάν αυτο-
ψία στον χώρο τους και να τους επιδώσει 
την σχετική προσφορά σύνδεσης.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

«Νέα Μείωση της τιµής  
του φυσικού αερίου»

Η χρήση του φυσικού αερίου αποτελεί την πρώτη επιλογή των πολι-
τών της Θεσσαλονίκης προσφέροντας οικονοµία, ευκολία στη χρή-
ση ενώ παράλληλα συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Κρίσιµο συνέδριο µε το βλέµµα 
στην κεντροαριστερά

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών 
ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσο-
σπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χει-
ρουργεία και αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθή-
σεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βοήθεια καινοτόμων 
θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων 
και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, ά-
κανθα πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527 • www.gethealthier.gr

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Λ
ίγα 24ωρα αφότου ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον 
ολοκλήρωσε την «επαναδιαπραγ-
µάτευση» της σχέσης του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου µε την Ευρώπη και 

ανακοίνωσε την ηµεροµηνία του δηµοψηφί-
σµατος για την παραµονή της χώρας του στην 
Ε.Ε. (Πέµπτη 23 Ιουνίου), οι αντιδράσεις δεί-
χνουν πως ο κίνδυνος µετάδοσης µιας ακόµη 
σοβαρής κρίσης στην Ένωση είναι υπαρκτός. 
∆ηλώσεις όπως αυτή του πρωθυπουργού της 
Τσεχίας Μπόχουσλαβ Σοµπότκα, ο οποίος µί-
λησε για την απειλή να ανοίξει και στη δική του 
χώρα συζήτηση περί εξόδου από την Ε.Ε. εάν 
επικρατήσει η ψήφος υπέρ του Brexit, βάζουν 
στο τραπέζι τον κίνδυνο κατακερµατισµού µιας 
µάλλον τεταµένης σχέσης µεταξύ των «28». 
Στην πραγµατικότητα, η διαδικασία αποχώρη-
σης από την Ε.Ε. θα ήταν τόσο περιπεπλεγµένη 
και «επίπονη», που κανείς δεν θα ήθελε να την 
ξαναπεράσει, λένε οι αναλυτές.

Από την άλλη, οι ισχυρές πιέσεις που δέ-
χτηκε η στερλίνα την περασµένη εβδοµάδα, κα-
τρακυλώντας µέχρι και στα χαµηλότερα επί-
πεδα των τελευταίων επτά ετών, δείχνουν την 
ανησυχία που προκαλεί πιθανή αποχώρηση του 
Ηνωµένου Βασιλείου, µια εξέλιξη την οποία ο 
ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε 
«άλµα στο άγνωστο». Ήδη το ∆ιεθνές Νοµισµα-
τικό Ταµείο προειδοποίησε ότι η σταθερή ανά-
πτυξη της Βρετανίας θα µπορούσε να τεθεί σε 
κίνδυνο από την αβεβαιότητα που θα κυριαρχή-
σει στην πορεία προς το δηµοψήφισµα τον Ιού-
νιο.

Ο δήµαρχος του «όχι» 
και η συµµορία των έξι
Η περιβόητη «επιτυχηµένη διαπραγµάτευση» 
του Κάµερον φαντάζει ήδη µακρινή, καθώς τα 
δύο στρατόπεδα ετοιµάζονται για τις εκστρα-
τείες τους και η έµφαση µετακινείται από τα σε-
βαστά αλλά σχετικά χλιαρά επιτεύγµατά του 
στις Βρυξέλλες προς τα µεγάλα επιχειρήµατα. Τι 
θα σήµαινε ένα Brexit για τη χώρα και για την 
Ευρώπη; Θα την έκανε ισχυρότερη ή ασθενέ-
στερη; Σε τι κατάσταση θα άφηνε το Συντηρη-
τικό Κόµµα;

Κι αυτό γιατί στο Λονδίνο οι εξελίξεις του 
Σαββατοκύριακου έφεραν µια καινούργια λέξη 
στο λεξιλόγιο που αναπτύσσεται γύρω από το 
δηµοψήφισµα. Borexit: ένας συνδυασµός του 
Μπόρις και του Brexit, εµπνευσµένος από την 
απόφαση του δηµοφιλούς συντηρητικού δη-
µάρχου του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον να εκ-
στρατεύσει υπέρ της αποχώρησης από την Ε.Ε. 
Η απόφαση αυτή συνέτεινε στην επενδυτική α-
ναστάτωση και έκανε σαφές ότι οι επενδυτές 
δεν ξέρουν ακόµα πώς να αποτιµήσουν στις συ-
ναλλαγές τους την πιθανότητα ενός Brexit. Αυτή 
και µόνο η αβεβαιότητα είναι ικανή να προκα-
λέσει αστάθεια που θα κρατήσει καιρό, καθώς 
θα κορυφώνονται οι εκστρατείες του «ναι» και 
του «όχι». Σηµαντικό ρόλο για το πώς αντιλαµ-
βάνονται οι επενδυτές το ρίσκο µιας αποχώρη-
σης αναµένεται να παίξουν και οι δηµοσκοπή-
σεις από τώρα µέχρι τον Ιούνιο. Σε ανάλυσή του 
στο Reuters Breaking Views, ο γνωστός για τις 
αναλύσεις του για την Ελλάδα, φιλοευρωπαϊ-

στής σχολιαστής, Χιούγκο Ντίξον υποστήριξε ότι 
οι επενδυτές δεν έχουν αντιληφθεί ακόµη τον 
τεράστιο κίνδυνο που θα µπορούσε να προκα-
λέσει ένα Brexit.

Η υποστήριξη του Κάµερον στην παραµονή 
του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ένωση δεν άρ-
γησε να επισκιαστεί από ανταρσίες ανώτερων 
στελεχών του Συντηρητικού Κόµµατος, που ε-
ξεγέρθηκαν το Σαββατοκύριακο που µας πέ-
ρασε, µόλις λίγες ώρες από τη συµφωνία. O 
Κάµερον έχει να αντιµετωπίσει έξι µέλη του Υ-
πουργικού του Συµβουλίου, που αµέσως έγιναν 
γνωστά ως «συµµορία των έξι», µια οµάδα ευ-
ρωσκεπτικιστών υπουργών που ανοιχτά θα υ-
ποστηρίξουν την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. 
Ανάµεσά τους και ο Ίαν Ντάνκαν Σµιθ, πρώην 
αρχηγός του Συντηρητικού Κόµµατος και νυν υ-
πουργός Εργασίας και Συντάξεων, που ευθέως 
απέρριψε τον ισχυρισµό ότι η Βρετανία είναι α-
σφαλέστερη εντός Ε.Ε., µε το επιχείρηµα ότι η έ-
νταξη άφησε την «πόρτα ανοιχτή» µε ελεύθερα 
σύνορα, που κάνουν µια τροµοκρατική επίθεση 
όπως του Παρισιού περισσότερο πιθανή.

Ακόµα όµως και τέτοιες αντιδράσεις ήταν 
περισσότερο αναµενόµενες από την αποτυχία 
του Κάµερον να πείσει τόσο τον Τζόνσον όσο και 
τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Μάικλ Γκαβ αν όχι να 
τον υποστηρίξουν τουλάχιστον να µη στραφούν 
στο στρατόπεδο της αποχώρησης. Και αν η α-
νταρσία του Γκαβ είναι διαχειρίσιµη, η στάση του 
Τζόνσον είναι ενδεικτική εντεινόµενων διαφω-
νιών εντός του κόµµατος. Ο Κάµερον, που έχει 

Ήδη το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο προειδοποίησε ότι 
η σταθερή ανάπτυξη της 
Βρετανίας θα µπορούσε να 
τεθεί σε κίνδυνο.

 ΑΝΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

Η εκστρατεία για την Ευρώπη
Στη Βρετανία, η συζήτηση για τα οικονοµικά οφέλη της παραµονής 

στην Ε.Ε. επισκιάζεται ήδη από επικοινωνιακά τερτίπια.

εξαγριωθεί µε τη στάση του, δεν δίστασε κατά 
τη διάρκεια εµφάνισής του στο Κοινοβούλιο να 
του επιτεθεί, υπονοώντας ότι η απόφασή του α-
ντικατοπτρίζει την προσωπική του φιλοδοξία να 
αναλάβει το κόµµα και να γίνει πρωθυπουργός. 
Η απώλειά του µετράει, κι αυτό γιατί ο δήµαρ-
χος της πρωτεύουσας είναι πολύ πιο δηµοφιλής 
από τον Κάµερον, τόσο ανάµεσα στους συντη-
ρητικούς ψηφοφόρους όσο και γενικά. Και είναι 
αυτή ακριβώς η διαφορά που φοβίζει την Ντά-
ουνινγκ Στριτ, ότι η παρουσία του χαρισµατικού 
και εξαντρίκ Τζόνσον µπορεί να µεταµορφώσει 
την εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης σε ρεαλι-
στική πρόταση.

Στα πόδια των βαρόνων των ΜΜΕ
Το παιχνίδι όµως θα παιχτεί κυρίως στα βρετα-
νικά µέσα, που ετοιµάζονται ήδη να διαλέξουν 
στρατόπεδα. Ο Κάµερον αντιµετώπισε εχθρική 
υποδοχή για τη συµφωνία από την ευρωσκεπτι-
κιστική φράξια του Τύπου. Περισσότερο προο-
δευτικοί τίτλοι, όπως ο «Guardian», η «Mirror» 
και ο «Independent», καλωσόρισαν αλλά όχι µε 
ενθουσιασµό τη διαπραγµάτευση του πρωθυ-
πουργού, που ανοιχτά καταδικάστηκε από τον 
δεξιό Τύπο, µε την ταµπλόιντ «Sun» και τις συ-
ντηρητικές «Daily Mail» και «Daily Express» να 
επιτίθενται στις προσπάθειες του Κάµερον στις 
πρώτες σελίδες τους. Οι σοβαρότερες «Times» 
και «Sunday Times» ήταν επίσης ανοιχτά σκε-
πτικιστικές σχετικά µε τη σηµασία των διαπραγ-
µατεύσεων του Κάµερον, ιδιαίτερα όταν αντιπα-
ραβάλλονται µε τις φιλόδοξες υποσχέσεις του 
να παραδώσει έναν «νέο διακανονισµό» που θα 
άλλαζε ριζικά τη σχέση της Βρετανίας µε την Ευ-
ρώπη. Μέχρι στιγµής µόνο η «Daily Telegraph», 
µια εφηµερίδα µε επιρροή στους Συντηρητι-
κούς, δηµοσίευσε ένα κύριο άρθρο που δεν α-
πορρίπτει ανοιχτά τη διαπραγµάτευση, γεγο-
νός που υποδηλώνει ότι µπορεί να βρεθεί στο 
πλευρό του πρωθυπουργού.

Ο µεγιστάνας των ΜΜΕ και γνωστός για τις 
στενές σχέσεις του µε το βρετανικό πολιτικό κα-
τεστηµένο Ρούπερτ Μέρντοχ, ιδιοκτήτης τόσο 
της «Sun» όσο και των «Times», έστειλε το µή-
νυµά του µέσω Twitter: «Η συµφωνία του Κάµε-
ρον µε την Ε.Ε. είναι ένα τίποτα. Πώς µπορεί λο-
γικοί υπουργοί να την αποδεχτούν;». Η επικοι-
νωνιακή οµάδα του Κάµερον είναι σίγουρη ότι 
έχει χάσει την υποστήριξη της «Sun», την οποία 
εµπιστεύεται ένα, αν µη τι άλλο, έντονα ευρω-
σκεπτικιστικό αναγνωστικό κοινό, αλλά αισιο-
δοξεί ότι οι «Times», µε τις στενές επαφές µε τη 
βιοµηχανία και το City, ίσως στηρίξουν την πα-
ραµονή. ∆εν θα είναι εξάλλου η πρώτη φορά 
που οι εφηµερίδες συµφερόντων Μέρντοχ θα 
ακολουθούν διαφορετική γραµµή, το έκαναν 
κατά κόρον επί Τόνι Μπλερ.

Πάντως, η κάλυψη από τα περισσότερα 
ΜΜΕ είναι αρνητική απέναντι στη συµφωνία 
και, για µια περίοδο πολλών ετών, στην Ευ-
ρώπη ευρύτερα και στρέφεται ανοιχτά ενάντια 
στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών και στη δη-
µιουργία ενός οµοσπονδιακού ευρωπαϊκού υ-
περκράτους. Από την άλλη, και οι αρνητικές δη-
λώσεις που είχε κάνει ο Κάµερον κατά το πα-
ρελθόν ίσως επηρεάσουν το πόσο αξιόπιστα θα 
µπορέσει να υποστηρίξει την παραµονή στην 
Ευρώπη. Οι διευθυντές των εφηµερίδων θα 
έχουν να εξισορροπήσουν και δύο άλλες σκέ-
ψεις: ποια πλευρά θα κερδίσει τελικά και ποια 
κάλυψη θα αυξήσει τις πωλήσεις.

Την τελευταία φορά που οι Βρετανοί συµµε-
τείχαν σε ευρωπαϊκό δηµοψήφισµα, ο Τύπος έ-
στειλε ένα ξεκάθαρο µήνυµα. «Ψηφίστε ΝΑΙ για 
τη Βρετανία» φώναζε η «Daily Mail» το 1975. 
«ΝΑΙ για ένα µέλλον µαζί, ΟΧΙ για το µέλλον 
µόνοι» αντηχούσε η «Sun». Αυτή τη φορά, σα-
ράντα χρόνια αργότερα, ο εθνικός ενθουσια-
σµός για την Ευρώπη εκλείπει και οι εφηµερί-
δες εθνικής κυκλοφορίας θα επιλέξουν στρατό-
πεδο ανάλογα µε τα «ένστικτα» των ιδιοκτητών 
τους. 
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Πες το µ’ ένα tweet
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#Τα πάνω, κάτω
Η πρώτη φορά Αριστερά κυβέρνηση, στο προ-
σφυγικό, επέλεξε για τον εαυτό της έναν ρόλο 
«ανθρωπιστή» ταξιτζή: εµείς είµαστε οι καλοί 
άνθρωποι που νοιαζόµαστε για τους πρόσφυ-
γες, ανοίξαµε και τους περιµένουµε, χωρίς 
όµως να αναλαµβάνουµε και καµία ευθύνη, 
απλώς τους µετακινούµε από το νησί στο οποίο 
«πάτησαν» Ευρώπη στα σύνορα µε την ΠΓ∆Μ, 
ώστε να γίνουν στη συνέχεια το πρόβληµα 
κάποιου άλλου. 

Πάνω που η δεύτερη φορά Αριστερά κυβέρνη-
ση αποφάσισε –έστω και µετά την ύστατη ώρα 
και µην έχοντας, πλέον, άλλη επιλογή– να αρχί-
σει να εφαρµόζει αυτά τα οποία έχει συµφωνή-
σει, κάποιες άλλες κυβερνήσεις θεώρησαν ότι η 
κατάσταση έχει ήδη φτάσει στο απροχώρητο. 

Θα πρέπει βέβαια να γίνει ένας διαχωρισµός, 
καθώς η Αυστρία έχει ήδη δεχτεί 90.000 
πρόσφυγες, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες της 
παρέας, που, κατά Μουζάλα, ούτε κουβέρτα δεν 
τους έχουν δώσει. Το θέµα όµως είναι πως στην 
Αυστρία το ακροδεξιό Κόµµα των Ελευθέρων 
έχει αποκτήσει δηµοσκοπικό προβάδισµα 8 
µονάδων, όπως και γενικά στην Ευρώπη πνέει 
ευρωσκεπτικιστικός έως ακροδεξιός άνεµος σε 
αυτή τη συγκυρία. 

Θα µπορούσε λοιπόν να πει κανείς πως: 

ΟΚ, µια χούφτα που χωράει περισσότερους 
από 1 εκατ. πρόσφυγες και οικονοµικούς 
µετανάστες για το 2015, αλλά έστω και µε 
ισχυρή δόση υπερβολής κάπως έτσι έχει η 
κατάσταση. 

Σε µια κυνική θεώρηση των πραγµάτων, 
η παρέα της ∆ιάσκεψης της Βιέννης µε την 
ουσιαστική φραγή του βαλκανικού διαδρόµου 
για τους πρόσφυγες  έκανε το ίδιο πράγµα 
που έκανε η ελληνική κυβέρνηση τόσο καιρό: 
(νοµίζει πως) έλυσε µονοµερώς το πρόβληµά 
της, µετακυλίοντάς το σε κάποιον άλλο και 
µάλιστα µε τη λογική ότι οι Έλληνες είναι οι 
βασικοί υπαίτιοι για το πρόβληµα και πρέπει να 

Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι πάνω 
από την Αυστρία χώρες αντιµετώπισαν µε 
κατανόηση την ελληνική αντίδραση. Σε δεύτερη, 
ακόµη πιο κυνική, ανάγνωση, όµως, ίσως 
τελικά ο εγκλωβισµός των προσφύγων στην 
Ελλάδα να αντιµετωπίζεται απ’ όλους τους 
υπόλοιπους ως µια κάποια λύσις: η πραγµατική 
ανθρωπιστική κρίση που θα προκύψει θα ανα-
κόψει αποτελεσµατικά τις προσφυγικές ροές, 
εφόσον οι ίδιοι οι πρόσφυγες δεν θα θέλουν 
πλέον να έρθουν. 

Kαι κάπως έτσι ήρθανε τα πάνω, κάτω.

Μα εντελώς τελείως. 

Απ’ ό,τι φαίνεται, το vertigo του κόσµου όταν 
γίνεσαι πρωθυπουργός είναι γενικό.

Ο γνωστός αγροτοπατέρας Βαγγέλης Μπούτας 
κατά την επίσκεψή του στο Μέγαρο Μαξίµου 
µαζί µε το υπόλοιπο µπλόκο της Νίκαιας προ-
σπάθησε να βοηθήσει την κατάσταση.

Αλλά πήρε την κατάλληλη απάντηση.

Πφφφ, σιγά. Τι είναι ένας χρόνος µπροστά στην 
αιωνιότητα (των µπλόκων);

Ο ένας µήνας είναι ένας καλός χρόνος αντί-
δρασης. Ιδίως όταν το παράδειγµα σε κάθε 
υπηρεσία ή θεσµό δίνει ο επικεφαλής του. Και 
πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι η Βασιλική 
Θάνου, η οποία, επτά µήνες µετά από εναντίον 
της άρθρο του συνταγµατολόγου Σταύρου 
Τσακυράκη, θυµήθηκε να τον µηνύσει. 

Υπάρχει προφανής λόγος που παγκοσµίως 
οι δικαστικοί αποφεύγουν τις µηνύσεις, όσο 
σκληρή, άδικη, αναιδής ή υποτιµητική κι αν 
είναι η κριτική που δέχονται: επειδή έχουν τη 
δυνατότητα και τα µέσα να τιµωρήσουν όποιον 

Συνεπώς, 

Το σίγουρο είναι πως:

Υπάρχει βέβαια και µια µεγάλη απορία:

Πόσο µάλλον από τη στιγµή που βάσει πρό-
σφατης νοµοθετικής ρύθµισης ο πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου απέκτησε το δικαίωµα άσκησης 
πειθαρχικής δίωξης εναντίον οποιουδήποτε 
δικαστή. 

τιµωρηθούν. Η µόνη διαφορά είναι ότι ο ένας 
είχε µια κάλυψη προθέσεων ανθρωπισµού 
ενώ ο άλλος όχι. 

Το σίγουρο είναι πως στην κατασκευή εχθρών 
συνεχίζουµε να διαπρέπουµε.

Άλλη µια συνωµοσία αποκαλύφθηκε λοιπόν.

Νέοι δρόµοι ανοίγονται στον ορίζοντα.

Η µελέτη είναι ήδη έτοιµη, γατάκια.

Πλέον µόνο ένα αποµένει να γίνει:

τους επικρίνει, εκφοβίζοντας παράλληλα και 
τον επόµενο που θα σκεφτεί να το κάνει. 



Μ
ε τα δηµόσια νοσοκοµεία να βρίσκονται στο κόκκινο 
και να ξεµένουν πλέον ακόµα και από τα πιο βασικά υ-
γειονοµικά υλικά (βαµβάκι, γάζες, σύριγγες) και τον υ-
πουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό να φορτώνει το κόστος της 
διαχείρισης των πολύπαθων πρωτοβάθµιων δοµών υ-
γείας στους (χρεοκοπηµένους) δήµους, ο πόλεµος που 

ξέσπασε ανάµεσα στην ιατρική κοινότητα και την Αριστοτέλους ήταν αναµενόµε-
νος.

Με τη φαρµακοβιοµηχανία να στενάζει κάτω από το βάρος του (αυξανόµε-
νου µε γεωµετρική πρόοδο) clawback, τον κίνδυνο να παρουσιαστούν ελλείψεις 
σε ζωτικά φάρµακα να γίνεται ολοένα πιο ορατός και τους συλλόγους ασθενών να 
κάνουν –µάταια– αγωνιώδεις εκκλήσεις, ολόκληρο το οικοδόµηµα της δηµόσιας 
υγείας κλυδωνίζεται.

Με την κατά κεφαλήν φαρµακευτική δαπάνη να έχει κατρακυλήσει στα 183 
ευρώ, όταν ο µέσος όρος της Ευρώπης των 28 κρατών-µελών βρίσκεται στα 265 
ευρώ, αντιλαµβάνεται κανείς πως τα πράγµατα για τους ασθενείς είναι περισσό-
τερο από δύσκολα.

Η φαρµακευτική νοσοκοµειακή δαπάνη για το τρέχον έτος έχει ανώτερο όριο 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΑΛΕΞΙΑ 
ΣΒΩΛΟΥ-
ΝΑΝΟΥ

από το τρίτο µνηµόνιο τα 570 εκατ. ευρώ, όταν οι πραγµατικές ανάγκες φτάνουν τα 
740 εκατ. ευρώ, αφού τα δηµόσια νοσοκοµεία έκρυβαν κάτω από το χαλί µια δα-
πάνη ύψους 250 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στα φάρµακα για τα οποία έµπαινε η 
σφραγίδα «στερείται» και στη συνέχεια οι ασθενείς τα αναζητούσαν στα φαρµακεία 
του ΕΟΠΥΥ.

Η κατάρρευση των δοµών της πρωτοβάθµιας περίθαλψης και η αδυναµία των 
πολιτών να επισκεφθούν ιδιωτικά ιατρεία οδηγούν ολοένα περισσότερους πολί-
τες στα νοσοκοµεία, εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος της δευτεροβάθµιας και τρι-
τοβάθµιας περίθαλψης. Στα χρόνια της κρίσης πολλές φορές ειπώθηκε –και γρά-
φτηκε– ότι η δηµόσια υγεία κινδυνεύει. Αυτή τη φορά δεν είναι υπερβολή να µι-
λήσει κανείς για κατάρρευση, όταν καρκινοπαθείς καταγγέλλουν ότι περιµένουν 
µέχρι και έξι µήνες για να κάνουν ακτινοθεραπεία στα δηµόσια νοσοκοµεία, χάνο-
ντας στο µεταξύ κάθε ελπίδα να βγουν νικητές από τη µάχη µε τον καρκίνο.

Είναι πλέον σαφές ότι µε ευχολόγια και την ηγεσία της Αριστοτέλους να αρνεί-
ται να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου µε τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς –
δηλώνοντας µη διαθέσιµη λόγω αλλεπάλληλων συσκέψεων (!)– σοβαρή πολιτική 
υγείας δεν µπορεί να υπάρξει και η δηµόσια δωρεάν υγεία γίνεται αντικείµενο δι-
εκδίκησης.
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Εντυπωσιακά είναι τα ευρήµατα 
των κλινικών µελετών για την α-
ποτελεσµατικότητα της σεκουκι-
νουµάµπης, του πρώτου εκπρο-
σώπου µιας νέας γενιάς βιολο-

γικών φαρµάκων που έλαβε έγκριση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων για την α-
ντιµετώπιση της ψωρίασης, της αγκυλοποιη-
τικής σπονδυλαρθρίτιδας και της ψωριασικής 
αρθρίτιδας. Η σεκουκινουµάµπη, η νέα βιο-
λογική θεραπεία της φαρµακευτικής εταιρείας 
Novartis, άλλαξε το πεδίο στην αντιµετώπιση 
αυτών των δύσκολων νοσηµάτων, επιτυγχάνο-
ντας πλήρη ύφεση της νόσου για πολύ υψηλό 
ποσοστό ασθενών (80%), που συνοδεύεται από 
εξαφάνιση των βλαβών στο δέρµα και «φρενά-
ρισµα» στην εξέλιξη των βλαβών στη σπονδυ-
λική στήλη.

Όπως εξηγεί η Βαρβάρα Μπαρούτσου, 
Chief Scientific Officer της Novartis Hellas, 
η νέα θεραπεία έχει συµπεριληφθεί στη θε-
τική λίστα µε τα φάρµακα που αποζηµιώνονται 
πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ και συνεπώς αποτε-
λεί πλέον ένα διαθέσιµο όπλο στη φαρέτρα των 
Ελλήνων δερµατολόγων και ρευµατολόγων. Τα 
τρία προαναφερθέντα νοσήµατα πλήττουν πρω-
τίστως νέους ανθρώπους σε παραγωγικές ηλι-
κίες και συνοδεύονται από βαρύ κοινωνικό και 
ψυχολογικό φορτίο, καθώς έχουν καταλυτική 
επίδραση στην ποιότητα ζωής. 

«Υπερόπλο» για την ψωρίαση
Όσον αφορά την ψωρίαση, τα πιο πρόσφατα δε-
δοµένα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ∆ερµατολο-
γίας δείχνουν ότι οκτώ στους δέκα ασθενείς 
πέτυχαν λεύκανση του δέρµατος µε τη σεκου-
κινουµάµπη, µε τα αποτελέσµατα να εµφανίζο-

ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ 
Η ΣΕΚΟΥΚΙΝΟΥΜΑΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΑΡΘΡΙΤΙ∆ΕΣ

«ΟΚΤΩ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ 
ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΣΧΕ∆ΟΝ 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΕΡΜΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 
ΣΕΚΟΥΚΙΝΟΥΜΑΜΠΗ 
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΣΥΝΤΟΜΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙ∆ΑΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΝΑ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 
ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ».

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-
ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

νται µέσα σε πολύ σύντοµο διάστηµα, όπως ε-
ξηγεί ο ∆ηµήτρης Ιωαννίδης, καθηγητής ∆ερ-
µατολογίας-Αφροδισιολογίας (Νοσοκοµείο 
Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νοσηµάτων Θεσ/
νίκης), και µε το 64% των πασχόντων να έχει 
καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρµα στο τρίτο έτος 
θεραπείας. Η ασθένεια προσβάλλει περισσότε-
ρους από 125 εκατοµµύρια ανθρώπους διεθνώς 
και µετρά περισσότερους από 220.000 ασθενείς 
στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε µια αναδροµική µε-
λέτη µετανάλυσης που διενεργήθηκε από το Ε-
θνικό Ίδρυµα Ψωρίασης των ΗΠΑ, το 52% των 
ασθενών δεν ήταν ευχαριστηµένο µε την αντι-
µετώπιση της νόσου µε τα συµβατικά φάρµακα.

Η καινοτόµος θεραπεία  
στο µικροσκόπιο
Η σεκουκινουµάµπη είναι ένα ανθρώπινο µο-
νοκλωνικό αντίσωµα που αδρανοποιεί εκλε-
κτικά την ιντερλευκίνη-17Α, η οποία εντοπίζε-
ται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο προσβεβλη-
µένο από τη νόσο δέρµα. Η σεκουκινουµάµπη 
είναι ο πρώτος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας 
ιντερλευκίνης-17A που εγκρίνεται για την αντι-
µετώπιση της µέτριας έως σοβαρής ψωρίασης 
κατά πλάκας σε ενήλικους ασθενείς. Στην Ευ-
ρώπη η σεκουκινουµάµπη είναι η µοναδική βι-
ολογική θεραπεία πρώτης γραµµής που έχει ε-
γκριθεί για τη συστηµατική θεραπεία της µέ-
τριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε 
ενήλικους ασθενείς.

∆ιπλό χτύπηµα  
στα ρευµατολογικά νοσήµατα
Την έγκριση για την αντιµετώπιση της ψωρία-
σης ακολούθησε η διπλή έγκριση της σεκου-
κινουµάµπης για τη θεραπεία δύο ρευµατολο-

γικών νοσηµάτων, της αγκυλοποιητικής σπον-
δυλαρθρίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτιδας, 
που ολοκλήρωσε το θεραπευτικό «χατ-τρικ» 
της νέας θεραπείας. Όπως εξηγεί ο κ. Χαράλα-
µπος Μπερµπερίδης, αντιπρόεδρος της Ελλη-
νικής Ρευµατολογικής Εταιρείας και της Επαγ-
γελµατικής Ένωσης Ρευµατολόγων Ελλάδος 
(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) και διευθυντής της Ρευµατολο-
γικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκο-
µείου Θεσσαλονίκης: «Οι φλεγµονώδεις σπον-
δυλαρθρίτιδες προσβάλλουν πάνω από 50.000 
Έλληνες, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι 
νέα άτοµα κάτω των 40 ετών. Εκδηλώνονται µε 
συνεχή πόνο στη µέση που εµφανίζεται το πρωί 
και βελτιώνεται µε την κίνηση, µε πόνο και δι-
όγκωση µεγάλων αρθρώσεων ή/και µε επανει-
ληµµένες φλεγµονές τενόντων και συνδέσµων 
(ενθεσοπάθεια). Αν δεν αντιµετωπιστούν απο-
τελεσµατικά τους πρώτους µήνες µετά την εκ-
δήλωση των συµπτωµάτων, µπορούν να προκα-
λέσουν µη αναστρέψιµες βλάβες στη σπονδυ-
λική στήλη και στις αρθρώσεις, µε αποτέλεσµα 
τον χρόνιο πόνο, τη µείωση της λειτουργικό-
τητας και της παραγωγικότητας και ορισµένες 
φορές την αναπηρία. Πολλοί ασθενείς δεν αντα-
ποκρίνονται καλά στις υπάρχουσες θεραπείες, 
όπως είναι τα αντιφλεγµονώδη και τα τροπο-
ποιητικά φάρµακα, ενώ ένα σηµαντικό ποσο-
στό ασθενών δεν ανταποκρίνεται επαρκώς ούτε 
στις µέχρι τώρα διαθέσιµες βιολογικές θερα-
πείες (αντι-TNF µονοκλωνικά αντισώµατα). Ε-
ποµένως χρειαζόµαστε νέα φάρµακα, δραστικά 
και ασφαλή, για την αντιµετώπιση των ασθενών 
µε αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή ψω-
ριασική αρθρίτιδα. Η σεκουκινουµάµπη είναι 
το πρώτο από την καινούργια γενιά βιολογικών 
φαρµάκων που έρχεται στη χώρα µας». Η αγκυ-
λοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα είναι µια επώ-
δυνη, προοδευτική νόσος, που προκαλείται από 
φλεγµονή της σπονδυλικής στήλης και µπορεί 
να προκαλέσει αναπηρία. Εκδηλώνεται σε πε-
ρίπου 1,8 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη και 
συνήθως προσβάλλει νέους άνδρες και γυναί-
κες. Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι µια φλεγµο-
νώδης νόσος των αρθρώσεων και συχνά σχετίζε-
ται µε την ψωρίαση, ενώ εκδηλώνεται σε περισ-
σότερα από 3 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη. 
Η σεκουκινουµάµπη εµφανίζει γρήγορα και 
παρατεταµένα κλινικά οφέλη και στα δύο ρευ-
µατικά νοσήµατα, µε τους ασθενείς µε αγκυλο-
ποιητική σπονδυλαρθρίτιδα να µην υφίστανται 
καµία επιδείνωση της βλάβης στη σπονδυλική 
στήλη σε ποσοστό 80% και τους ασθενείς µε 
ψωριασική αρθρίτιδα να µην υφίστανται βλάβη 
στις αρθρώσεις σε ποσοστό 84%. Ο κ. Μπερ-
µπερίδης επισηµαίνει πως, παρ’ ότι οι νέοι βιο-
λογικοί παράγοντες, όπως η σεκουκινουµάµπη, 
είναι ακριβά φάρµακα (ενδεικτικά το µηνιαίο 
κόστος για την ψωρίαση είναι στα 1.000 ευρώ), 
το όφελός τους είναι πολλαπλάσιο για το σύ-
στηµα υγείας, καθώς µε τη χορήγησή τους απο-
τρέπονται σοβαρά προβλήµατα, τα οποία µπο-
ρούν να οδηγήσουν ακόµη και σε αναπηρία. «Η 
θεραπεία µε σεκουκινουµάµπη στους κατάλ-
ληλους ασθενείς σταµατά την εξέλιξη της ασθέ-
νειας, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πασχό-
ντων και απαλλάσσει το σύστηµα υγείας από 
ακριβές νοσηλείες και χειρουργεία και το α-
σφαλιστικό σύστηµα από πρόωρες και αναπηρι-
κές συντάξεις» καταλήγει ο ρευµατολόγος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

«Η ΣΕΚΟΥΚΙΝΟΥΜΑΜΠΗ, Η 
ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΠΟΝ∆ΥΛΑΡΘΡΙΤΙ∆ΕΣ, 
ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ 
ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ. ΣΥΝΕΠΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΟΠΛΟ ΣΤΗ ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΩΝ 
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ».

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΥ, 
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER 

ΤΗΣ NOVARTIS HELLAS



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.bms-greece.gr
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Ά
λµατα στη θεραπεία του καρ-
κίνου έχουν συντελεστεί τα τε-
λευταία χρόνια χάρη στα νέα 
φάρµακα, τα οποία είναι βέ-
βαια πιο ακριβά από τα παλαιό-
τερης κοπής, ωστόσο το διακύ-

βευµα, η ανθρώπινη ζωή, δεν έχει τίµηµα, είναι α-
νεκτίµητη. Επιπλέον, µπορεί η ιατρική δαπάνη για 
τον καρκίνο να είναι σηµαντική, αλλά αν τη δούµε 
σαν κοµµάτι της συνολικής δαπάνης υγείας, δεν ξε-
περνά σε ποσοστό το 5%-7% της συνολικής επιβά-
ρυνσης. Την ίδια στιγµή, χάρη στις νέες θεραπείες, 
δύο στους τρεις καρκινοπαθείς ξεπερνούν την πε-
νταετή επιβίωση, η οποία κάποτε έµοιαζε όνειρο α-
πλησίαστο. Στην πενταετία, και ακόµα περισσότερο 
στη δεκαετία, η ασθένεια µετατρέπεται σε χρόνια, 
κάτι που εξαρχής αποτελούσε στοίχηµα για την ια-
τρική επιστήµη, από τη στιγµή που η ίαση δεν είναι 
εφικτή. Όπως εξηγεί εκ µέρους της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας ο Χρήστος Πανόπουλος: «Τα 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΣ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Το nivolumab της Bristol Myers Squibb είναι ο πρώτος αναστολέας της πρωτεΐνης 
PD-1 (ενός σηµείου ελέγχου) του ανοσοποιητικού συστήµατος που έλαβε ρυθµιστική 
έγκριση για τη θεραπεία των ασθενών µε µη εγχειρήσιµο µελάνωµα. Τον ∆εκέµβριο 
του 2014, λίγες µέρες πριν εκπνεύσει η χρονιά, η Αµερικανική Υπηρεσία Τροφίµων 

και Φαρµάκων (FDA) ενέκρινε για πρώτη φορά το nivolumab για τη θεραπεία των ασθενών µε 
ανεγχείρητο ή µεταστατικό µελάνωµα, οι οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου µετά τη χορή-
γηση ipilimumab και αναστολέα BRAF, εφόσον ήταν θετικοί στη µετάλλαξη BRAF V600. Λί-
γους µήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2015, το nivolumab εγκρίθηκε για δεύτερη φορά από τον 
Αµερικανικό Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων για τη θεραπεία των ασθενών µε µεταστατικό 
πλακώδη µη-µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα µε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της χηµειοθε-
ραπείας µε βάση την πλατίνα ή µετά την ολοκλήρωσή της. Σε πρόσφατη ενηµερωτική εκδήλωση 
που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ διαπρεπείς επιστήµονες ενηµέρωσαν 
το κοινό για τις ανοσοθεραπείες νέας γενιάς.

«ΟΙ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, 
ΟΠΩΣ ΤΟ 
NIVOLUMAB, 
ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ-ΦΟΝΕΙΣ 
ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ».

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ, 

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ-
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

TO ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ NIVOLUMAB

µεγάλα άλµατα έχουν συντελεστεί σε δύο θεραπευ-
τικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι οι θεραπείες 
µε στόχο ή “στοχευµένες”, όπως τις αποκαλούµε. 
Σε αυτή την περίπτωση έχουµε συγκεκριµένο κυτ-
ταρικό στόχο, µπλοκάρουµε ένα µονοπάτι που έχει 
ζωτική σηµασία στη βιολογία του καρκινικού κυτ-
τάρου, οπότε µε αυτό τον τρόπο οδηγούµε το καρ-
κινικό κύτταρο σε θάνατο. Ισχύει δε πως όσο πιο 
κεντρικός κόµβος είναι ο στόχος, τόσο πιο αποτελε-
σµατική η θεραπεία και τόσο πιο πολύτιµο το φάρ-
µακο, αφού µπορεί να δράσει σε περισσότερες από 
µία µορφές καρκίνου. Ένα βασικό πλεονέκτηµα των 
στοχευµένων φαρµάκων είναι πως τα περισσότερα 
κυκλοφορούν σε µορφή χαπιού, συνεπώς λαµβά-
νονται από τον ασθενή στο σπίτι του, χωρίς να α-
παιτούν νοσηλεία». Ο ειδικός προσθέτει πως τα τε-
λευταία χρόνια ο νέος αναδυόµενος πυλώνας που 
άλλαξε το τοπίο στην αντιµετώπιση του καρκίνου 
αφορά την ανοσοθεραπεία, η οποία δίνει εντυπωσι-
ακά αποτελέσµατα. Αναφέρουµε ενδεικτικά τον µε-

ταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, µια ζόρικη νόσο 
µε φτωχή πρόγνωση, στην οποία η επιβίωση δεν 
ξεπερνούσε τους πέντε µήνες και µε την ανοσοθε-
ραπεία αυξήθηκε στους είκοσι πέντε µήνες. «Άλλο 
τρανταχτό παράδειγµα το µεταστατικό µελάνωµα, 
που είχε από τις πιο φτωχές προγνώσεις για τους α-
σθενείς, ενώ σήµερα ένα σηµαντικό ποσοστό των α-
σθενών ξεπερνά την πενταετή επιβίωση και ένα εξί-
σου σηµαντικό ποσοστό φτάνει τη δεκαετία. Η ανο-
σοθεραπεία ενεργοποιεί τα κύτταρα-εξολοθρευτές 
του ανοσοποιητικού συστήµατος και τα στρέφει ε-
νάντια στα καρκινικά κύτταρα, µε συνέπεια ο ίδιος 
ο οργανισµός του ασθενή να σκοτώνει επιλεκτικά 
τα καρκινικά κύτταρα» προσθέτει ο ογκολόγος-πα-
θολόγος ∆ηµήτρης Μπαφαλούκος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Μελανώµατος. Οι ανοσοθε-
ραπείες, όπως είναι το nivolumab της φαρµακευτι-
κής εταιρείας Bristol Myers Squibb, έχουν κι αυτές 
δράση ενάντια σε περισσότερες από µία µορφές 
καρκίνου, µε τον συγκεκριµένο ανοσοθεραπευτικό 
παράγοντα να χορηγείται και για το µεταστατικό 
µελάνωµα και για τον µη µικροκυτταρικό καρκίνο 
του πνεύµονα, ο οποίος αποτελεί την πιο συχνή 
µορφή πνευµονικού καρκίνου, µιας νόσου µε τερά-
στια επίπτωση διεθνώς λόγω του καπνίσµατος.

Ακριβές θεραπείες µε ανεκτίµητη αξία
Το µέλλον στην ογκολογία, όπως εξηγεί ο κ. Μπα-
φαλούκος, στηρίζεται στη συνδυαστική χρήση ανο-
σοθεραπειών και στοχευµένων θεραπειών, ώστε να 
παραταθεί η επιβίωση του ασθενή τόσο πολύ, που 
ο καρκίνος να γίνει χρόνιο ελέγξιµο νόσηµα, σαν 
τον διαβήτη, την ηπατίτιδα C ή το AIDS. Το ενδι-
αφέρον για την ανάπτυξη τέτοιων θεραπειών είναι 
φυσικά τεράστιο – µόνο πέρυσι στις ΗΠΑ 771 νέα 
φάρµακα δοκιµάστηκαν για τη θεραπεία των νεο-
πλασµατικών νοσηµάτων. Το εγχείρηµα έχει βέ-
βαια πολύ υπολογίσιµο κόστος – ενδεικτικά µέσα 
στο 2015 η δαπάνη για τα ογκολογικά φάρµακα αυ-
ξήθηκε κατά 10,3%. Από την άλλη, τα ακριβά αυτά 
φάρµακα συµβάλλουν στον περιορισµό άλλων κέ-
ντρων κόστους. Για παράδειγµα, µειώνουν πολύ τις 
πανάκριβες νοσηλείες, που διεθνώς αποτελούν γι-
γάντιο βαρίδι για τα συστήµατα υγείας. Έτσι, το α-
ποτέλεσµα στον υπολογισµό κόστους-οφέλους έχει 
θετικό πρόσηµο. Στην Ελλάδα οι τιµές των ακρι-
βών φαρµάκων, στα οποία ανήκουν και τα ογκολο-
γικά σκευάσµατα, συµπιέστηκαν τόσο πολύ, που 
πιο κάτω δεν πάνε. Σε πρόσφατη µελέτη που δηµο-
σίευσε το έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό «Lancet 
Oncology», η Ελλάδα, µαζί µε Πορτογαλία, Ισπανία 
και Ηνωµένο Βασίλειο, έχουν τα πιο φθηνά ογκο-
λογικά φάρµακα ανάµεσα σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, 
χωρίς όµως αυτό να µειώνει τα προβλήµατα πρό-
σβασης των ασθενών σε αυτά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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«ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 
ΜΟΛΙΣ 65 ΟΡΦΑΝΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ 
ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ».
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ,  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ

«ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
∆ΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΥΡΕΘΟΥΝ ΠΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΝΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ». 

ΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ

Ό
µηροι των σοβαρών προβληµάτων 
πρόσβασης στα φάρµακα είναι και 
οι ασθενείς µε σπάνιες παθήσεις. 
Μιλώντας σε πρόσφατο συνέδριο για τα 
νοσοκοµειακά φάρµακα, η πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων, 
Μαριάννα Λάµπρου, είπε εκπροσωπώντας 

26 συλλόγους ασθενών µε σπάνιες παθήσεις: «Οι ασθενείς χρειάζονται 
απρόσκοπτη πρόσβαση στα µόλις 65 ορφανά φάρµακα που προορίζονται 
για τη σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση ενός µικρού µόνο αριθµού από 
τις καταγεγραµµένες σπάνιες παθήσεις». Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν 
εκτός ένδειξης φάρµακα που είναι αποτελεσµατικά για τις σπάνιες 
παθήσεις και οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε αυτά. 
Επίσης, πρέπει να υπάρχει ενιαίος κατάλογος τιµολόγησης φαρµάκων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να µην καταλήγουµε σε κοντόφθαλµα και 
στείρα µέτρα κοστολόγησης θεραπειών, που µπορεί να στερήσουν 
την ύπαρξη αναγκαίων θεραπειών». Η κ. Λάµπρου εξέφρασε την 
ελπίδα πως η έρευνα θα οδηγήσει σε ανακάλυψη και άλλων νέων 
ορφανών φαρµάκων, απαραίτητων για τη ζωή των ασθενών.

Το παράδειγµα της ιδιοπαθούς πνευµονικής ίνωσης
Η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση είναι µία σπάνια, χρόνια, µη 
αναστρέψιµη, προοδευτικά εξελισσόµενη και τελικά θανατηφόρα 
νόσος που εµφανίζει χειρότερη πρόγνωση από πολλούς καρκίνους, 
καθώς η µέση επιβίωση των ασθενών είναι 3-5 έτη µετά τη διάγνωση 
και η µέση πενταετής επιβίωση δεν ξεπερνά το 30%. Σε πρόσφατη 

µελέτη, µόνο ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα και του παγκρέατος 
φάνηκε να έχουν χειρότερη επιβίωση. Περίπου 110.000 άτοµα 
στην Ευρώπη πάσχουν από ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση, ενώ στην 
Ελλάδα ο αριθµός τους υπολογίζεται σε 2.000, εκ των οποίων µόνον 
700 έχουν διαγνωστεί. H νόσος εµφανίζεται σε άτοµα ηλικίας άνω 
των 45 ετών και η επίπτωσή της αυξάνεται µε την ηλικία. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά συµπτώµατα περιλαµβάνουν χρόνιο µη παραγωγικό 
(ξηρό) βήχα, δύσπνοια κατά την κόπωση και ρόγχους κατά την 
ακρόαση από τον γιατρό. Η δύσπνοια προοδευτικά επιδεινώνεται 
και στα προχωρηµένα στάδια της νόσου οι ασθενείς δυσκολεύονται 
πολύ να αναπνεύσουν. Η νόσος εξελίσσεται µε ταχύ ή βραδύ ρυθµό, 
αλλά σε κάθε περίπτωση οδηγεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Καθώς η βλάβη που προκαλεί η ασθένεια στον πνεύµονα είναι µη 
αναστρέψιµη, είναι εξαιρετικά σηµαντικό η διάγνωση και η έναρξη 
της θεραπείας να γίνουν εγκαίρως. Η θεραπεία δεν υποστρέφει 
τις βλάβες της νόσου, αλλά καθυστερεί την εξέλιξή της ή και τη 
σταθεροποιεί περίπου στο 50% των ασθενών. Η πιο µελετηµένη 
θεραπεία είναι η πιρφενιδόνη, διαθέσιµη στην Ελλάδα από τον 
Σεπτέµβριο του 2014, η οποία έδειξε ότι µειώνει στατιστικά σηµαντικά 
τον κίνδυνο θνησιµότητας από οποιαδήποτε αιτία κατά 48% και τον 
κίνδυνο θνησιµότητας από τη νόσο κατά 68% στο πρώτο έτος της 
θεραπείας. Η ίδια ανάλυση έδειξε ότι στους ασθενείς που χρειάστηκε 
να νοσηλευτούν κατά τους πρώτους έξι µήνες από την έναρξη της 
θεραπείας ο κίνδυνος περαιτέρω εξέλιξης της νόσου ή θανάτου 
µειώθηκε σηµαντικά στους ασθενείς που συνέχισαν µετά τη νοσηλεία 
τη θεραπεία µε πιρφενιδόνη.

ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

«Κ
άν’ το όπως η Ισπανία» είναι το µήνυµα που έφερε στις αποσκευές του ο Javier Ursay, επικεφαλής του 
Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων της Ιβηρικής Χερσονήσου, προκειµένου να το διαδώσει 
στην ελληνική κυβέρνηση µέσα από τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου 
για το νοσοκοµειακό φάρµακο. Εκεί, σε µια αποκαλυπτική συζήτηση µε τον Έλληνα οµόλογό του, τον 
πρόεδρο του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), Άκη Αποστολίδη, φάνηκε 
ξεκάθαρα πως η ανεύρεση πόρων στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρισκόµαστε δεν θέλει 
κόπο αλλά τρόπο και πως είναι κυρίως θέµα αλλαγής νοοτροπίας, απλούστευσης των διαδικασιών και 

πάταξης της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας. Σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρηµα οι κλινικές έρευνες αποτελούν τον… άσο στο µανίκι που 
µπορεί να τραβήξει η ελληνική κυβέρνηση για να καλύψει το 40% της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης, ήτοι τα 240 εκατ. ευρώ 
από τα 570 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν το µη ελαστικό ταβάνι της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης, σύµφωνα µε τα µέτρα 
του τρίτου µνηµονίου. Ωστόσο, η Ελλάδα αποδεικνύεται ουραγός στη συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, έχοντας σκορ 79 κλινικές µελέτες 
το 2010, όταν η Τσεχία, µια χώρα µε πληθυσµό παρόµοιο µε αυτόν της πατρίδας µας, συµµετείχε σε 269 κλινικές µελέτες. Όπως εξηγεί ο 
πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κάθε κλινική µελέτη φέρνει άµεσα 250.000 ευρώ στην εθνική οικονοµία και έµµεσα 500.000 ευρώ. Πρωταγωνιστής 
στα έσοδα από τις κλινικές µελέτες αναδεικνύεται η Γερµανία, απορροφώντας επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν το Βέλγιο 
µε 2,5 δισ. ευρώ, η Ισπανία µε 950 εκατ. ευρώ, η Αυστρία µε 453 εκατ. ευρώ, η Πολωνία µε 203 εκατ. ευρώ και η µικροσκοπική Κύπρος 
µε 85 εκατ. ευρώ. Τελευταία και καταϊδρωµένη έρχεται η Ελλάδα µε µόλις 80 εκατ. ευρώ.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΟ 40% 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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«ΣΤΟ 20% ΤΩΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 
ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ». 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣ∆Υ

Τ
α εµπόδια που συναντούν οι γυναίκες ασθενείς 
µε καρκίνο του µαστού κατά την πρόσβασή 
τους στις υπηρεσίες περίθαλψης, καθώς και τη 
σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση των νοικο-
κυριών που αντιµετωπίζουν τη νόσο, ανέδειξε 
η νέα έρευνα του Τοµέα Οικονοµικών της Υ-

γείας της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ), η οποία 
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής». Η έρευνα, που υ-
λοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της Roche Hellas, απο-
τυπώνει το µακρύ, επώδυνο και ακριβό ταξίδι των γυναικών µε 
καρκίνο του µαστού από τη στιγµή της εµφάνισης των πρώτων 
συµπτωµάτων και τη διάγνωση µέχρι το τέλος αυτής της περιπέ-
τειας υγείας και την παρακολούθηση των αποθεραπευµένων γυ-
ναικών. Όπως επισηµαίνουν από την ΕΣ∆Υ ο καθηγητής Οικο-
νοµικών της Υγείας Ιωάννης Κυριόπουλος, η επιµελήτρια του 
Τοµέα Οικονοµικών της Υγείας Ελπίδα Πάβη και η επιστηµο-
νική συνεργάτιδα του Τοµέα Οικονοµικών της Υγείας Βανέσα 
Τσιάντου, ο καρκίνος του µαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος 
στον γυναικείο πληθυσµό και η πρώτη αιτία θανάτου γυναικών 
από νεοπλασµατική νόσο, ενώ, µόνο τo 2012, στην Ελλάδα ανα-
φέρθηκαν 4.934 νέα περιστατικά. Τα ανησυχητικά ευρήµατα έ-
δειξαν ότι το 31% των γυναικών άργησε να λάβει φροντίδα, κυ-
ρίως στο στάδιο µέχρι τη διάγνωση του καρκίνου του µαστού. 
Ειδικότερα, µία στις τρεις γυναίκες δεν είχε επισκεφθεί ποτέ 
γιατρό για ψηλάφηση και το 35,7% δεν είχε κάνει ποτέ µαστο-
γραφία. Το 30,8% των γυναικών συνάντησε εµπόδια στην πρό-
σβαση σε γιατρό και το 26,5% βρήκε εµπόδια στην πρόσβαση σε 
µαστογραφία. Το 69,3% των συµµετεχουσών στην έρευνα εντό-
πισε ένα σύµπτωµα (ψηλάφησε όγκο στο στήθος), το οποίο τις 

έκανε να απευθυνθούν σε γιατρό, ενώ το 30,7% εντόπισε ύποπτο 
εύρηµα στον προληπτικό έλεγχο. Οι ασθενείς περνούν από 2,9 
γιατρούς (γυναικολόγο ή χειρουργό) µέχρι την επιβεβαίωση της 
διάγνωσης και από 1,8 χειρουργούς για να επιλέξουν τον γιατρό 
που θα κάνει την αφαίρεση του όγκου. Από την πρώτη επίσκεψη 
σε γιατρό µέχρι την παραποµπή για διερεύνηση πιθανότητας 
καρκίνου µεσολαβούν κατά µέσο όρο 18 ηµέρες. Σε ό,τι αφορά το 
φλέγον ζήτηµα της δαπάνης, το κόστος της θεραπείας καλύπτε-
ται από τα ασφαλιστικά ταµεία και από ιδιωτικές πληρωµές. Σε 
ποσοστό 91,4% οι ασθενείς χρησιµοποιούν το ασφαλιστικό τους 
ταµείο, το οποίο καλύπτει µερικώς τη δαπάνη θεραπείας, καθώς 
στο συντριπτικό 76,6% των καρκινοπαθών χρειάστηκε η οικο-
γένεια να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι ιδιωτικές πληρω-
µές µπορούν να φτάσουν και τα 7.000 ευρώ, καθώς οι ασθενείς 
πληρώνουν 2.156 ευρώ για το χειρουργείο, 789 ευρώ για χηµει-
οθεραπείες, 707 ευρώ για ακτινοθεραπείες, 265 ευρώ για βιολο-
γικούς παράγοντες και 572 ευρώ ανά έτος (για 5 έτη) για παρα-
κολούθηση-ορµονοθεραπεία. «Στο 20% των καρκινοπαθών το 
οικογενειακό εισόδηµα υφίσταται καταστροφικές δαπάνες, µε 
µία στις δέκα οικογένειες να αναγκάζονται να δανειστούν ή να 
πουλήσουν το σπίτι τους για να καλύψουν τη θεραπεία» επιση-
µαίνει ο κ. Κυριόπουλος. Και η επιβάρυνση της οικογένειας δεν 
σταµατά εκεί, καθώς το 48% των ασθενών πλήρωσε για βοήθεια 
στο σπίτι ή για τη φύλαξη των παιδιών, ενώ από τις εργαζόµε-
νες γυναίκες το 30% σταµάτησε να δουλεύει προσωρινά ή πήρε 
άδεια άνευ αποδοχών και το 11% παραιτήθηκε από τη δουλειά 
του. Επίσης, το 35% δήλωσε ότι άλλα µέλη της οικογένειας χρει-
άστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τη δουλειά τους για να βο-
ηθήσουν και το 28,5% είπε ότι οι συγγενείς αναγκάστηκαν να µε-
τακοµίσουν για να προσφέρουν κι αυτοί χείρα βοηθείας.

ΤΟ ΜΑΚΡΥ «ΤΑΞΙ∆Ι» ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΟΙ ΡΥΤΙ∆ΕΣ ΚΑΙ  ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ 
∆ΕΡΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ!

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ 
∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΤο οπλοστάσιο των καλλυντικών φαρµακείου διαρκώς ενισχύεται 

µε σοφιστικέ καλλυντικά τα οποία αναπτύσσονται µέσα από κλι-
νικές µελέτες προκειµένου να δώσουν λύση σε στοχευµένα προ-
βλήµατα. Στο κόσµο των φαρµακευτικών καλλυντικών η εταιρεία 

Pharmathen κατέχει ηγετική θέση µε τα δύο αγαπηµένα brands του φαρµα-
κείου, τη Nuxe και την Bioderma. Κάθε brand έχει το δικό του κοινό, µε τη 
Nuxe να συγκεντρώνει την προτίµηση των ψαγµένων καταναλωτριών που α-
ναζητούν high tech φόρµουλες, λεπτές υφές και διακριτικό άρωµα σε ένα πο-
λυτελές packaging και την Bioderma να προσελκύει τις γυναίκες µε ευαί-
σθητο ή δυσανεκτικό δέρµα ή µε επιδερµίδα που «τραβάει», έχει ροπή στους 
ερεθισµούς και πρόβληµα ακµής, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η νέα άφιξη στη φα-
ρέτρα της Nuxe αφορά την κρέµα νύχτας αντιγηραντικής περιποίησης, τη 
Nuxellence IDetox, που χαρίζει φρέσκια και ξεκούραστη όψη στην επιδερ-
µίδα, «σαν να έχετε κοιµηθεί δύο ώρες παραπάνω». Χάρη στο καινοτόµο 
Super Detox complex, µε ακακία Κωνσταντινούπολης και σάκχαρα βιοτεχνο-
λογικής προέλευσης, ο νέος αντιρυτιδικός νυχτερινός σύµµαχος ενισχύει τη 
φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης των κυττάρων κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
εξασφαλίζοντας τη γρηγορότερη ανανέωσή τους. Το κοκτέιλ ευεξίας από πασι-
φλόρα, άνχουσα και παπαρούνα συµβάλλει στην επιδιόρθωση του µιτοχονδρι-
ακού DNA. Παράλληλα, το ράφι του φαρµακείου εξοπλίζεται µε την κρέµα πε-
ριποίησης Sensibio Tolerance της Bioderma, που καταπραΰνει το ευαίσθητο 
και δυσανεκτικό δέρµα, ενισχύοντας τη φυσική λειτουργία του φραγµού της 
επιδερµίδας. Το προϊόν είναι χωρίς parabens και συντηρητικά και ρυθµί-
ζει τους βιολογικούς µηχανισµούς που είναι υπεύθυνοι για τη δυσανεξία, ενώ 
συµπληρώνει ιδανικά τη φροντίδα του ευαίσθητου δέρµατος, µαζί µε το διά-
φανο «νερένιο» καθαριστικό του δέρµατος, το best seller προϊόν του brand, το 
Sensibio H2O. 

Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία 
που προέκυψαν από έρευνα της Εταιρείας Μελέ-
της Πνευµονοπαθειών και Επαγγελµατικών Παθή-
σεων Θώρακος για τη χρόνια αποφρακτική πνευ-

µονοπάθεια (ΧΑΠ), καθώς από τα ευρήµατα προκύπτει πως 
ένας στους τρεις ασθενείς δεν λαµβάνει θεραπεία. Σε εκδή-
λωση που έγινε µε τη υποστήριξη της Pharmathen ο καθηγη-
τής Πνευµονολογίας Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης, πρόεδρος 
της Εταιρείας Μελέτης Πνευµονοπαθειών και Επαγγελµατι-
κών Παθήσεων Θώρακος και διευθυντής της Πνευµονολογι-
κής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», τόνισε ότι το 25% 
των ασθενών λαµβάνει ακατάλληλη θεραπεία για τη ΧΑΠ, το 
35% δεν λαµβάνει καµία θεραπεία και µόλις το 40% ακολου-
θεί την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Την ίδια ώρα η ασθέ-
νεια εξελίσσεται σε µάστιγα, προσβάλλοντας το 15% του πλη-
θυσµού άνω των 45 ετών, ενώ αποτελεί διεθνώς την τέταρτη 
αιτία θανάτου και ένα από τα πιο δαπανηρά νοσήµατα παγκο-
σµίως. Από την πλευρά του, ο ∆ιονύσης Σπυράτος, επίκουρος 
καθηγητής Πνευµονολογίας στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικο-
λάου», επισήµανε ότι οι παροξύνσεις της νόσου αποτελούν τε-
ράστιο βαρίδι για τις δαπάνες υγείας, καθώς ευθύνονται για 
το 50% του κόστους νοσηλείας της ΧΑΠ, ενώ οι ασθενείς που 
νοσηλεύονται συχνά µετά από παρόξυνση αντιµετωπίζουν 
κίνδυνο 24,7% να υποστούν πνευµονική εµβολή.

∆ΕΡΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 650.000 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ

«Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ 
ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΝΕΑΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 11 ΚΑΙ 
12 ΕΤΩΝ. ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 300 
ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ».

 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην πατρίδα µας, όπου κάθε χρόνο διαγιγνώσκο-
νται 300 νέα περιστατικά νεανικού διαβήτη, µια 
πρωτοποριακή σχολική δράση επιχειρεί να αλλά-
ξει τα στερεότυπα που συνοδεύουν τη στιγµατι-
στική ασθένεια, να διαλύσει τους φόβους των δα-

σκάλων (που τρέµουν το ενδεχόµενο να πάθει ένα παιδί υπο-
γλυκαιµία και συχνά δεν δέχονται να αναλάβουν την ευθύνη των 
διαβητικών µαθητών) και να πείσει τους λιλιπούτειους ασθενείς 
να µη φοβούνται την ινσουλινοθεραπεία. Η διαφορετική πρω-
τοβουλία, που υλοποιείται από τη Sanofi Ελλάδας µε τη στή-
ριξη της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας (Ε∆Ε), αφορά 
και τα 4.620 δηµοτικά σχολεία της πατρίδας µας, όπου φοιτούν 
650.000 µαθητές και διδάσκουν 67.000 εκπαιδευτικοί. Η ενη-
µερωτική δράση στηρίζεται σε ένα παραµύθι µε πρωταγωνιστή 
τον 11χρονο Παύλο, που ανακαλύπτει ότι πάσχει από διαβήτη 
τύπου 1. Η ασθένεια τον επισκέπτεται ξαφνικά σαν ένα τερα-
τάκι, το οποίο ο Παύλος εξηµερώνει και το βαφτίζει «Παντεσπά-
νιους». Η δράση περιλαµβάνει τη διανοµή του παιδικού βιβλίου 
«Ο Παντεσπάνιους κι εγώ», τη θεατρική του διασκευή, ώστε να 
παιχτεί σαν έργο στο σχολείο από τους µαθητές, και το ενηµερω-
τικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, που είναι διαθέσιµο online 
στο site www.kalikardia.gr. «Είναι η πρώτη φορά που µια τέτοια 
πρωτοβουλία αγγίζει τη σχολική κοινότητα και τα εργαλεία της 

αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία» επισηµαίνει ο πρόεδρος 
της Ε∆Ε Ιωάννης Ιωαννίδης, προσθέτοντας πως λόγω της προ-
κατάληψης και της έλλειψης ενηµέρωσης αρκετά διαβητικά παι-
διά δεν γίνονται δεκτά στα σχολεία.

INFO
Το βιβλίο «Ο Παντεσπάνιους κι εγώ» είναι δηµιουργία του συγγραφέα παιδικών 
διηγηµάτων Φίλιππου Μανδηλαρά, ο οποίος προχώρησε και στη θεατρική διασκευή 
του έργου, ώστε οι µαθητές να εκπαιδευτούν βιωµατικά, να µπουν στη θέση 
του 11χρονου Παύλου. Την εικονογράφηση του παραµυθιού ανέλαβε η Ναταλία 
Καπατσούλια. Κάθε δηµοτικό σχολείο, ως τα πέρατα της επικράτειας, θα λάβει ένα 
επιµορφωτικό πακέτο που περιλαµβάνει το παραµύθι, τη θεατρική διασκευή του και 
τα ψηφιακά εργαλεία της εκστρατείας ενηµέρωσης.
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Ένα από τα εργαλεία 
του εκπαιδευτικού 
υλικού.
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Με σηµαντικές διακρίσεις 
στις περγαµηνές του (Best 
Hospitals Worldwide για 
το 2014 και το 2015 και 
Preferred Partner Hospital 

για το 2016), ο Όµιλος ΙΑΣΩ τοποθετεί ψηλά 
τον πήχη των υπηρεσιών περίθαλψης, παρέχο-
ντας ένα ολοκληρωµένο σύστηµα υγείας µε επί-
κεντρο τον ασθενή και θεραπευτικούς πυλώνες 
τέσσερις υπερσύγχρονες µονάδες υγείας (τρεις 
στην Αθήνα και µία στη Λάρισα). Επίσης, ο Ό-
µιλος διαθέτει το µεγαλύτερο κέντρο αποθερα-
πείας και αποκατάστασης στην Αττική, τον «Φι-
λοκτήτη», και τη µεγαλύτερη τράπεζα βλαστο-
κυττάρων, τη MedStem Services. Από το 1996, 
σε συνεργασία µε 4.500 γιατρούς, οι µονάδες 
υγείας του ΙΑΣΩ έχουν περιθάλψει 5 εκατοµ-
µύρια ασθενείς και έχουν πραγµατοποιήσει 1 ε-
κατοµµύριο επεµβάσεις, ενώ οι µαιευτήρες του 
έχουν φέρει στον κόσµο 250.000 βρέφη. Ένα 
από τα «κοσµήµατα» του Οµίλου είναι το Κέ-
ντρο Laser Αντιµετώπισης Φλεβικών Παθή-
σεων για τη θεραπεία των κιρσών και των επι-
πλοκών τους. Οι κιρσοί είναι διατεταµένες φλέ-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
LASER ΙΑΣΩ

ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 
1.000.000 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, 
ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 
700.000 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, 
ΕΧΟΥΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 
4.300.000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟ 250.000 ΒΡΕΦΗ.

βες κάτω από το δέρµα. Συνήθως είναι εύκολα 
ορατοί. Προκύπτουν όταν οι βαλβίδες στο εσω-
τερικό των φλεβών δεν λειτουργούν σωστά, ε-
πιτρέποντας στο αίµα να κινείται προς τα πόδια, 
δηλαδή σε αντίθετη κατεύθυνση από την καρ-
διά. Σύµφωνα µε επιστηµονικά ευρήµατα, του-
λάχιστον 40% των ανθρώπων θα αναπτύξουν 
κιρσούς, ενώ οι γυναίκες είναι τρεις φορές πιο 
επιρρεπείς στην εµφάνισή τους. Πιο πολύ κιν-
δυνεύουν τα άτοµα µε κληρονοµικό ιστορικό 
και όσοι υποβάλλονται σε ορθοστασία ή κά-
νουν καθιστική ζωή, ενώ και η εγκυµοσύνη αυ-
ξάνει τον κίνδυνο εµφάνισής τους. Τα κλασικά 
συµπτώµατα περιλαµβάνουν βάρος ή πόνο στα 
πόδια, την ανάπτυξη οιδηµάτων γύρω από τον 
αστράγαλο και τις νυχτερινές κράµπες. Οι κιρ-
σοί συνοδεύονται από επιπλοκές που απο-
τελούν ύπουλη απειλή για την υγεία, όπως η 
θρόµβωση. Αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη φλεγ-
µονής γύρω από τον κιρσό και είναι ιδιαίτερα 
συχνή επιπλοκή σε ασθενείς που πάσχουν από 
θροµβοφιλία, µια κατάσταση που συνοδεύεται 
από υπερπηκτικότητα του αίµατος. Ο θρόµβος 
στον αυλό του κιρσού µπορεί να επεκταθεί και 

να προκαλέσει εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση 
και πνευµονική εµβολή µε επακόλουθο αιφνί-
διο θάνατο. Επίσης υπάρχει το ενδεχόµενο σο-
βαρής αιµορραγίας από τους κιρσούς.

∆ιάγνωση και high-tech θεραπεία
Για τη διάγνωση των κιρσών γίνεται εξέταση µε 
υπερήχους (triplex), που αναδεικνύει ανώδυνα 
και ακίνδυνα τη φλεβική ανεπάρκεια και χαρ-
τογραφεί το φλεβικό δίκτυο του κάτω άκρου, 
για να σχεδιαστεί η κατάλληλη θεραπεία. Η θε-
ραπευτική αντιµετώπιση επιβάλλεται, προκει-
µένου να προληφθούν οι σοβαρές επιπλοκές 
και να µην υποβαθµιστεί η ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Η προτεινόµενη αντιµετώπιση από 
τους γιατρούς του ΙΑΣΩ είναι η ενδοαυλική θε-
ραπεία µε Laser, που είναι ανώδυνη και εξαι-
ρετικά ασφαλής, γίνεται µε ειδική τοπική αναι-
σθησία, επιτρέπει την άµεση κινητοποίηση του 
ασθενή αµέσως µετά το χειρουργείο και έχει 
άµεση και ανώδυνη µετεγχειρητική περίοδο. 
Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται από το νοσοκο-
µείο µία έως δύο ώρες µετά την επέµβαση και 
εντός 48ώρου επιστρέφει στις καθηµερινές του 
δραστηριότητες. Επιπλέον, η αντιµετώπιση µε 
Laser έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσµα, χωρίς 
χειρουργικές τοµές και ράµµατα, και πολύ µι-
κρότερη πιθανότητα υποτροπής.

Προληπτικό τσεκάπ 
σε προνοµιακή τιµή
Ένα προνοµιακό δώρο υγείας προσφέρεται από 
το Κέντρο Laser Αντιµετώπισης Φλεβικών Πα-
θήσεων του ΙΑΣΩ, µε την παροχή της διαγνω-
στικής εξέτασης triplex φλεβών κάτω άκρων 
και κλινικής εξέτασης από εξειδικευµένο αγγει-
οχειρουργό στη συµβολική τιµή των 26 ευρώ 
για τους προσεχείς δύο µήνες. Οι έµπειροι στον 
τοµέα τους επιστήµονες, µε τη χρήση των µε-
θόδων και της τεχνολογίας που εφαρµόζονται 
στο Κέντρο, εξασφαλίζουν ό,τι πιο σύγχρονο 
στην αντιµετώπιση των φλεβικών παθήσεων. 
Ο συγκεκριµένος έλεγχος συµβάλλει στην έ-
γκαιρη διάγνωση και κατά συνέπεια στην α-
ποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν παθολογι-
κών καταστάσεων στις φλέβες των κάτω άκρων, 
όπως είναι η φλεβική ανεπάρκεια (φλεβίτιδα, 
κιρσοί), που µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ε-
πιπλοκές φλεβικής θρόµβωσης ή πνευµονι-
κής εµβολής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν στο τηλ. 210 6184195(08:00-
16:00) και να προγραµµατίσουν το ραντεβού 
τους έως τις 30 Απριλίου 2016. Επειδή η προ-
σφορά αφορά συγκεκριµένο αριθµό ατόµων, θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΤΟΡΟ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΣΤΑ SOCIAL 
MEDIA ΤΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΑΣ Β

Φωτιά έχουν πάρει τα social media από αναρτήσεις και σχόλια σχετικά µε τα πρόσφατα 
θανατηφόρα κρούσµατα µηνιγγίτιδας σε νήπια και παιδιά, τα οποία θα µπορούσαν να 
έχουν αποφευχθεί µε τη χορήγηση του ειδικού εµβολίου Bexsero της GSK, το οποίο, 
ωστόσο, στην πατρίδα µας δεν έχει µπει στο Πρόγραµµα Εθνικού Εµβολιασµού και συ-

νεπώς δεν αποζηµιώνεται. Πρόσφατα το διαδίκτυο βούιξε από την τραγική ιστορία ενός µικρού κο-
ριτσιού ηλικίας 2 ετών από τη Μεγάλη Βρετανία που απεβίωσε 11 µέρες µετά την προσβολή του από 
τον µηνιγγιτιδόκοκκο Β. Σε µια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη, οι γονείς της 
δηµοσιοποίησαν την ιστορία τους, συγκεντρώνοντας 250.000 υπογραφές µε αίτηµα προς τη βρετα-
νική κυβέρνηση να διατίθεται δωρεάν το εµβόλιο κατά της µηνιγγίτιδας Β σε όλα τα παιδιά έως 11 
ετών, καθώς το βρετανικό ΕΣΥ (το NHS) το χορηγεί µόνο σε βρέφη ηλικίας 2 έως 5 µηνών. Εντός των 
συνόρων, η GSK πραγµατοποιεί ενηµερωτική εκστρατεία µε τίτλο «Παιδικά Χαµόγελα» για τη σηµα-
σία του εµβολιασµού, µε την παιδίατρο Αναστασία Νάτσιου να συµµετέχει στις δράσεις καταθέτοντας 
τη δική της µαρτυρία για το πώς γλίτωσε η κόρη της από την ασθένεια-φόβητρο.
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∆υο-δυο κατακτά τα βραβεία η βιοφαρµακευτική εταιρεία AbbVie στα Α-
ριστεία Φαρµακευτικού Μάρκετινγκ 2014-2015, έναν θεσµό επιβράβευ-
σης των καινοτόµων ιδεών και των αποτελεσµατικών ενεργειών στον χώρο 
του φαρµακευτικού µάρκετινγκ και της ιατρικής ενηµέρωσης, τον οποίο 

διοργανώνει κάθε δύο χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Φαρµακευτικού Μάρκετινγκ 
(ΕΕΦΑΜ). Συγκεκριµένα, η πρωτοποριακή ενέργεια «Fashion. Uncovered» κατέ-
λαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Καλύτερη Καµπάνια Ενηµέρωσης/Ευαισθη-
τοποίησης Κοινού», µε την ανατρεπτική δράση της AbbVie να σπάει το ταµπού που 
συνοδεύει την ψωρίαση. Η ιδέα στην οποία στηρίχτηκε η καµπάνια ήταν να συναντη-
θεί η ψωρίαση –ένα σοβαρό χρόνιο νόσηµα µε στιγµατιστικό χαρακτήρα για το ευρύ 
κοινό– µε τον τέλειο κόσµο της µόδας. Η δράση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία 
µε το 16o Athens Xclusive Designers’ Week και τον ανερχόµενο σχεδιαστή ρούχων 
Stylianos, στέλνοντας το µήνυµα πως η νόσος δεν είναι µεταδοτική µέσα από το σύν-
θηµα «Μήπως βλέπεις τη λάθος εικόνα;». Με «σηµαία» αυτό το µότο, η καινοτόµος ε-
νηµερωτική ενέργεια παρότρυνε το κοινό να κατανοήσει την πραγµατικότητα που βι-
ώνουν οι ασθενείς µε χρόνια ψωρίαση και να αναθεωρήσει τυχόν προκαταλήψεις για 
τη νόσο. Από ψωρίαση πάσχουν περίπου 220.000 συνάνθρωποί µας στην Ελλάδα, οι 
οποίοι, πέραν των άλλων συµπτωµάτων και των συννοσηροτήτων που συνοδεύουν το 
αυτοάνοσο νόσηµα, βιώνουν και σοβαρά αισθητικά προβλήµατα. Αυτά, µε τη σειρά 
τους, έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και ψυχική υγεία των 
ατόµων και κατά συνέπεια στην ποιότητα ζωής τους. Με το µήνυµα «Μήπως βλέπεις 
τη λάθος εικόνα;», λοιπόν, περισσότερα από 20.000 άτοµα που επισκέφθηκαν τον 
χώρο του AXDW συνειδητοποίησαν ότι η ψωρίαση δεν είναι µεταδοτική. Σε ειδικά 
σχεδιασµένο περίπτερο όλες τις ηµέρες της εκδήλωσης προωθήτριες µε µακιγιάζ που 
προσοµοίαζε µε ψωριασικές πλάκες διένειµαν στο κοινό ενηµερωτικό υλικό του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Ασθενών µε Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα ΕΠΙ∆ΕΡΜΙΑ 
σχετικά µε τη νόσο. Κορύφωση της ενηµερωτικής δράσης αποτέλεσε το ξεχωριστό 
δρώµενο που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίδειξης µόδας του σχεδια-
στή: Μια οµάδα µοντέλων αποκάλυψαν ψωριασικές βλάβες στο σώµα τους, οι οποίες 
δεν ήταν εµφανείς προηγουµένως, ενώ οι υπόλοιπες κοπέλες που συµµετείχαν στο 
catwalk, µέσα σε µια φορτισµένη συναισθηµατικά ατµόσφαιρα, τις αγκάλιασαν, δεί-
χνοντας έτσι την αποδοχή και την αλληλεγγύη τους.

∆ΙΠΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ABBVIE ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Στο πλαίσιο των Αριστείων Φαρµακευτικού Μάρκετινγκ η Abbvie έλαβε διάκριση 
και για την καµπάνια «Destination You», ένα ολιστικό πρόγραµµα ενεργειών που θέτει 
στο επίκεντρο τον ασθενή µε ρευµατολογικά νοσήµατα. Η συγκεκριµένη εκστρατεία 
κέρδισε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Καλύτερη Καµπάνια Franchise/Επαναλανσα-
ρίσµατος Προϊόντος». Ο στόχος της δράσης περιλαµβάνει την έγκαιρη διάγνωση, τη βέλ-
τιστη επικοινωνία γιατρού-ασθενή και την ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων 
για τις συναισθηµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ρευµατολογικών νοσηµάτων 
στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Με αφορµή τη διπλή αυτή διάκριση, ο διευθύ-
νων σύµβουλος της AbbVie, Άκης Αποστολίδης, δήλωσε: «Η ασθενοκεντρικότητα και η 
καινοτοµία βρίσκονται στο DNA της AbbVie, στα προϊόντα µας, στον τρόπο σκέψης και 
δράσης µας, στις σχέσεις µας µε όλους τους εµπλεκόµενους στον χώρο της υγείας. Μας 
γεµίζει ικανοποίηση η επιβράβευση των προσπαθειών µας και µας επιφορτίζει παράλ-
ληλα µε το καθήκον να συνεχίσουµε να πρωτοπορούµε σε όλους τους τοµείς της δραστη-
ριότητάς µας, έχοντας πάντα τους ασθενείς στο επίκεντρο».

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Για το λόγο αυτό, συνδυάζοντας το πνεύμα της βιοτεχνολογίας με τη δύναμη μιας 
επιτυχημένης φαρμακευτικής εταιρείας, εφαρμόζουμε νέες, καινοτόμες  
και στοχευμένες προσεγγίσεις που μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Για όλους εμάς στην βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie, το να συνεισφέρουμε θετικά 
στις ζωές των ανθρώπων και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας είναι κάτι 
περισσότερο από υπόσχεση. Είναι ο σκοπός μας.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1η θέση στο διαγωνισμό Best WorkPlaces Greece 2015 στην κατηγορία των εταιρειών 
με 50-250 εργαζομένους [Great Place To Work Institute] 

2η θέση στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών με την καλύτερη εταιρική φήμη 
παγκοσμίως, σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών [PatientView]

8η θέση στις πιο αξιόλογες εταιρείες στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων 
[Fortune Magazine]

Ανάμεσα στα 20 κορυφαία brands παγκοσμίως  [FutureBrand] 

Χώρες

Εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο

Εργαζόμενοι στην Ελλάδα

 Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης  
και Εργοστάσια Παραγωγής

 των εσόδων της εταιρείας 
επενδύεται  
στην Έρευνα & Ανάπτυξη 

 Προγράμματα σε Φάση 
ΙΙΙ σχετικά με την 
Ηπατολογία, την Ιολογία, 
τη Νευρολογία,  
την Ανοσολογία,  
τη Γυναικολογία  
και τις Μεταβολικές 
Παθήσεις,  
τη Νεφρολογία, την Ογκολογία  
και την Αιματολογία
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«ΜΟΝΟ Η 
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ, 
ΠΑΡ’ ΟΤΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ Η 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 1957».

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σοκαριστικές καταγγελίες για τον γολγοθά των καρκινοπαθών προ-
κειµένου να κάνουν τις επιβεβληµένες ακτινοθεραπείες στα δη-
µόσια νοσοκοµεία και να ζήσουν δίχως πόνο κάνουν στην FS η 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Ακτινο-
θεραπευτικής Ογκολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Ογκολόγων Πα-

θολόγων και η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φρο-
ντίδας (ΠΑΡΗΣΥΑ). Σύµφωνα µε τα διεθνή στοιχεία, ο καρκίνος αποτελεί τη 
δεύτερη αιτία θανάτου και ένας στους τρεις ανθρώπους θα βρεθεί αντιµέτωπος 
µαζί του σε κάποιο στάδιο της ζωής του. Στην Ελλάδα καταγράφονται 41.000 νέα 
περιστατικά ετησίως και τα νεοπλασµατικά νοσήµατα ευθύνονται για 28.000 θα-
νάτους ετησίως. «Σε αντίθεση µε άλλα κράτη, που εκπονούν στρατηγικά σχέδια 
δράσης και σχεδιάζουν τις απαραίτητες δοµές ανάλογα µε τις ανάγκες που προ-
κύπτουν, η Ελλάδα αναδεικνύεται ουραγός στην πρόληψη και στην καταγραφή 
των ασθενών. Είµαστε η µόνη χώρα, µαζί µε το µικροσκοπικό Λουξεµβούργο, 
που δεν έχει Εθνικό Μητρώο Ασθενών για τον καρκίνο, παρ’ ότι η δηµιουργία 
του έχει προβλεφθεί από το 1957, µε βασιλικό διάταγµα! Επιπλέον, δεν έχουµε 
ούτε ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών, µε συνέπεια οι καρκινοπαθείς να πε-
ριφέρονται από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο κουβαλώντας τις απεικονιστικές ε-
ξετάσεις σε σακούλες του σούπερ µάρκετ» ξεσπά ο πρόεδρος της Ελληνικής Α-
ντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος. Την ίδια ώρα η πατρίδα µας 
στέφεται πρωταθλήτρια στην περικοπή των δαπανών υγείας, στις ελλείψεις στα 
νοσοκοµεία σε τεχνολογικό εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό και στη µείωση 
των τιµών των φαρµάκων (έχουµε τα φθηνότερα ογκολογικά φάρµακα στην Ευ-
ρώπη, σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο «Lancet»).

Παράλληλα, ο Γιώργος Πισσάκας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτι-

νοθεραπευτικής Ογκολογίας, τονίζει ότι η αναµονή για ακτινοθεραπεία στα δη-
µόσια νοσοκοµεία φτάνει τους έξι µήνες και πως ο στόλος των µηχανηµάτων 
είναι πεπαλαιωµένος, καθώς από τους 27 διαθέσιµους γραµµικούς επιταχυντές, 
οι µισοί είναι «αρχαίοι». «Ακόµη και η πρόσφορά ζωής του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος µε επτά νέα µηχανήµατα έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρα-
τίας, αφού για να δουλέψουν χρειάζεται να γίνουν 42 προσλήψεις προσωπικού 
(γιατροί, τεχνολόγοι) που ακόµη εκκρεµούν» αναφέρει ο κ. Πισσάκας. Οι ασθε-
νείς που δεν έχουν χρήµατα περιφέρονται από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο, ενώ 
οι ασθενείς που έχουν οικονοµική δυνατότητα πάνε στον ιδιωτικό τοµέα, για να 
µην περιµένουν, και κάνουν εκεί τις ακτινοθεραπείες, που αποζηµιώνονται πλή-
ρως από τον ΕΟΠΥΥ.

«Επίσης, το 42% των καρκινοπαθών δεν έχει πρόσβαση σε δοµές πόνου και 
η φροντίδα κατ’ οίκον των ασθενών µε πόνο παραµένει ανύπαρκτη, αφού το (η-
λεκτρονικό) Μητρώο Πόνου που δηµιουργήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία 
Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, χωρίς να ξοδευτεί ούτε ένα 
κρατικό ευρώ, εδώ και δύο χρόνια αραχνιάζει στα πολυτελή γραφεία της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων αντί να δοθεί για αξιοποίηση στα κρατικά 
νοσοκοµεία» καταγγέλλει µε πίκρα εκ µέρους της ΠΑΡΗΣΥΑ η επίκουρη καθη-
γήτρια Αναισθησιολογίας Φωτεινή Σιαφάκα.

«Πέρα από τις ελλείψεις σε υγειονοµικό υλικό, σε ιατρικά µηχανήµατα, σε 
νοσηλευτές και σε γιατρούς, η χώρα µας αντιµετωπίζει έναν ακόµη κίνδυνο: Με 
τη µαζική συνταξιοδότηση των µεγαλύτερων και έµπειρων γιατρών, τις προσλή-
ψεις που γίνονται µε το σταγονόµετρο και τη διόγκωση του κύµατος φυγής των 
νέων επιστηµόνων, σε µία πενταετία η πατρίδα µας θα έχει χάσει το 50% των 
γιατρών της» καταλήγει ο κ. Φιλόπουλος.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Με τέσσερα διαγνωστικά κέντρα και µία κλινική στο Λεκανοπέδιο Αττικής, η Ιατρό-
πολις προσφέρει στους ασθενείς µε καρκίνο θεραπευτικές παρεµβάσεις που αποτε-
λούν την αιχµή του δόρατος στην ιατρική τεχνολογία. Στη high tech φαρέτρα πε-
ριλαµβάνεται το TomoTherapy, το µοναδικό ακτινοθεραπευτικ¸ µηχάνηµα µε 

ενσωµατωµένο αξονικό τοµογράφο που θεραπεύει όλο το φάσµα των ασθενών οι οποίοι χρήζουν α-
κτινοθεραπείας. Το TomoTherapy δίνει τρισδιάστατη κατανοµή της δόσης ακτινοβολίας µε υψηλή 
ακρίβεια σε µια περιστροφή 360 µοιρών του γραµµικού επιταχυντή, σε εξαιρετικά σύντοµο χρόνο 
(5΄-10΄), παρέχοντας εξαιρετική προστασία των υγιών ιστών, µέσω µιας υπεραπλουστευµένης για τον 
ασθενή θεραπευτικής διαδικασίας. Μοιάζει µε ευρύχωρο αξονικό τοµογράφο, ενώ η αξιοπιστία του 
και η ευκολία στον χειρισµό το καθιστούν ικανό να απλοποιεί ακόµη και τα πιο σύνθετα περιστα-
τικά, µετατρέποντάς τα σε απλά. Η τεχνολογία αιχµής περιλαµβάνει και το CyberKnife, ένα πρωτο-
ποριακό σύστηµα ροµποτικής ακτινοχειρουργικής µε ευρεία χρήση. Ως η πλέον σύγχρονη µορφή 
στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής οδηγούµενης από εικόνα, το CyberKnife συναγωνίζεται τη µι-
κροχειρουργική και ενίοτε αποτελεί τη µόνη λύση, αφού µπορεί µε ακρίβεια να προσβάλλει επι-
λεκτικά δυσπρόσιτες βλάβες του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού µε λεπτή δέσµη ακτινών Χ 
χωρίς να βλάπτει παρακείµενες ζωτικές περιοχές.

ΟΜΗΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
Α∆ΙΑΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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Ο ΙΟΣ Η1Ν1 
ΠΛΗΤΤΕΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ, 
ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ 
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ 
ΟΜΑ∆Α ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ∆ΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ 
ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ 
ΕΜΒΟΛΙΟ.

Την ώρα που πανελλαδικά 140 κρεβάτια εντατικής θεραπείας (ήτοι το 25% του δυναµικού 
των ΜΕΘ) παραµένουν κλειστά λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 
γρίπη µετατρέπεται σε ́ φονιάª , καταγράφοντας αριθµό-ρεκόρ θυµάτων και επιβεβαιώνο-
ντας µε τον πιο τραγικό τρόπο την πλήρη διάλυση της δηµόσιας υγείας στην πατρίδα µας ε-
ξαιτίας των µνηµονίων. Είναι δε σηµειολογικά αξιοπρόσεκτο το ότι, σύµφωνα µε τα στοι-

χεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 25% των ατόµων που εισάγονται στην εντατική µε επιπλοκές από τη γρίπη πε-
θαίνει. ∆ηλαδή, όσα στατιστικά είναι τα ́ κενάª  στις ΜΕΘ, τόσοι και οι θάνατοι. Μετά το τσουνάµι των 
θανάτων (που στην πλειονότητά τους, δυστυχώς, αφορούν νέους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 50 ετών 
και παιδιά, χωρίς υποκείµενα νοσήµατα), το υπουργείο Υγείας εδέησε να αναρτήσει (στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΕΛΠΝΟ) την προκήρυξη για την πρόσληψη 400 νοσηλευτών και 100 γιατρών που θα καλύψουν τα 
κενά, στελεχώνοντας τις παροπλισµένες ΜΕΘ των δηµόσιων νοσοκοµείων. Σύµφωνα µε τις καταγραφές 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι θάνατοι φέτος από τη γρίπη έχουν ξεπεράσει µέχρι στιγµής τους 120! Ο βαρύς φετινός 
αντίκτυπος της γρίπης οφείλεται εν µέρει στο ότι επικρατεί το πανδηµικό στέλεχος του 2009 (δηλαδή ο 
διαβόητος ιός Η1Ν1), που πλήττει πρωτίστως νεότερους ανθρώπους (ηλικίας µέχρι 50 ετών, όχι τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες) και δείχνει ́ προτίµησηª  σε άτοµα εκτός των παραδοσιακών οµάδων υψηλού 
κινδύνου, δηλαδή σε ανθρώπους χωρίς υποκείµενα νοσήµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 25% των αν-
θρώπων που έχουν νοσηλευτεί µέχρι στιγµής σε ΜΕΘ δεν έπασχε από κανένα υποκείµενο νόσηµα. Επί-
σης, φέτος δεν έγινε εκστρατεία ενηµέρωσης για την αξία του εµβολιασµού, µε συνέπεια η εµβολιαστική 
κάλυψη µε το αντιγριπικό εµβόλιο να µην ξεπερνά το 11% του πληθυσµού.

SOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Την αγωνία των ασθενών µε σπάνια νοσήµατα 
καταθέτει η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Σπανίων Παθήσεων, Μαριάννα Λάµπρου, 
εξηγώντας πως η ΠΕΣΠΑ δέχεται τον τελευ-

ταίο καιρό πολλά παράπονα από ασθενείς για τη µείωση 
του ποσοστού αναπηρίας τους. Ως αποτέλεσµα, χάνουν το 
ανάλογο επίδοµα, το οποίο συνήθως αποτελεί το µονα-
δικό τους έσοδο, ώστε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης 
στη θεραπευτική αγωγή τους. Χωρίς το επίδοµα, οι πά-
σχοντες αναγκάζονται να µειώσουν ή ακόµη και να στα-
µατήσουν τη θεραπεία τους. Εάν όµως η κατάσταση της 
υγείας των ασθενών επιδεινωθεί λόγω διακοπής ή στέ-
ρησης των φαρµάκων, θα κοστίσουν τελικά πολύ περισσό-
τερο στο ελληνικό κράτος, λόγω της ανάγκης νοσηλείας, 
περιττών ακριβών εξετάσεων, επεµβάσεων και πρόωρων 
αναπηρικών συντάξεων. Οι ήδη καταγεγραµµένες σπάνιες 
παθήσεις είναι περίπου 7.500 και ́ µετρούνª  36.000.000 
ασθενείς στην Ευρώπη. Οι σπάνιες παθήσεις είναι σοβα-
ρές, χρόνιες, πολυσυστηµατικές ñ συχνά ανίατεςñ  και το 
80% αυτών εκδηλώνεται κατά την παιδική ηλικία. Ελάχι-
στες έχουν σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση, µε τα 65 υ-
πάρχοντα ορφανά φάρµακα, ενώ οι υπόλοιπες έχουν συ-
µπτωµατική αντιµετώπιση και οι ασθενείς κάνουν χρήση 
όλων των φαρµάκων. Ο αντίκτυπός τους είναι βαρύς, µε 
ψυχολογική, οικονοµική και κοινωνική εξουθένωση των 
ασθενών και των οικογενειών τους. 

ΦΟΝΙΚΗ Η ΕΠΕΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝ∆ΗΜΙΚΟΥ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Η ψωρίαση είναι µια µη µεταδοτική 
δερµατοπάθεια, η οποία, παρά τη 
σηµαντική ενηµέρωση του πλη-
θυσµού, έως και σήµερα µπορεί 

λανθασµένα να συγχέεται µε την ψώρα. 
Απασχολεί περίπου το 1,5-3% του πληθυ-
σµού και µπορεί να πρωτοεµφανιστεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία, αλλά εµφανίζεται κυ-
ρίως µεταξύ 20-30 ετών και 50-60. Τα δυο 
φύλα προσβάλλονται εξίσου. 
Χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση σαφώς 
αφοριζόµενων ερυθηµατωδών πλακών, οι 
οποίες καλύπτονται από λέπια, µε πιθανό-
τερα σηµεία τους αγκώνες, τα γόνατα, το 
τριχωτό της κεφαλής και τα νύχια χωρίς 
αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να 
προσβάλλει και οποιοδήποτε άλλο σηµείο 
του σώµατος. 
Οι λόγοι που κινητοποιούν την εµφάνιση 
της ψωρίασης είναι πολλοί, ωστόσο η γε-
νετική προδιάθεση και η κληρονοµικότη-
τα είναι οι κυριότερες αιτίες. Η ψωρίαση 
µπορεί να συνυπάρχει και µε πολλά άλλα 
νοσήµατα, όπως η ψωριασική αρθρίτιδα, 
η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η 
υπερλιπιδαιµία, η παχυσαρκία και η κατά-
θλιψη. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πραγµα-
τική επανάσταση σε ότι αφορά τη θεραπεία 
της ψωρίασης.
Πολύ πρόσφατα, η απρεµιλάστη µία νέα 
από του στόµατος χορηγούµενη θεραπεία 
για την ψωρίαση και την ψωριασική αρ-

θρίτιδα, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Φαρµάκων, αλλά και τον Εθνι-
κό Οργανισµό Φαρµάκων. Η απρεµιλάστη 
δρα µε ένα διαφορετικό µηχανισµό από τις 
υπάρχουσες θεραπείες, προκειµένου να 
ελέγξει τη φλεγµονή, ενώ µε τη χορήγηση 
της απρεµιλάστης στην ψωρίαση, εκτός 
από την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
αλλοιώσεων στο δέρµα, αντιµετωπίστηκε 
αποτελεσµατικά ο κνησµός, αλλά και η ψω-
ρίαση σε δύσκολες περιοχές του σώµατος, 
όπως το τριχωτό της κεφαλής, τα νύχια, οι 

παλάµες και τα πέλµατα. Επίσης, η χορή-
γηση απρεµιλάστης στην ψωριασική αρ-
θρίτιδα µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των 
ευαίσθητων και διογκωµένων αρθρώσεων 
και βελτίωσε σε σηµαντικό βαθµό την ενθε-
σίτιδα και τη δακτυλίτιδα. 
Η απρεµιλάστη συνέβαλε σηµαντικά στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη λει-
τουργικότητα των ασθενών µε ψωρίαση και 
ψωριασική αρθρίτιδα, έχοντας παράλληλα 
ευνοϊκό προφίλ ανεκτικότητας και ασφά-
λειας. Επιπρόσθετα, η απρεµιλάστη δεν 
εµφανίζει αλληλεπιδράσεις µε τις συνή-
θεις συγχορηγούµενες θεραπείες και δεν 
χρειάζεται εργαστηριακό έλεγχο πριν την 
έναρξη ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Η απρεµιλάστη θα είναι πολύ σύντοµα δια-
θέσιµη και στην ελληνική αγορά.

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθε-
νείς µε ψωρίαση είναι ότι η έγκαιρη, και 
σε συνεργασία µε το δερµατολόγο, εξατο-
µικευµένη θεραπευτική αγωγή µπορεί να 
«φρενάρει» όχι µόνο την εξέλιξη της ψω-
ρίασης αλλά και των υπόλοιπων συνοδών 
νοσηµάτων που προαναφέρθηκαν.

ΣΙΝΙΑ ΒΕΡΓΟΥ
∆ερµατολόγος-Αφροδισιολόγος
Επιστηµονικός Συνεργάτης 
Πανεπιστηµιακής Κλινικής
Νοσ. «Α. Συγγρός» - Ιατρείο 
Ψωρίασης

Θεραπευτικές εξελίξεις για την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς µε ψωρίαση 
είναι ότι η έγκαιρη, και σε συνεργασία µε το δερµατολόγο, 
εξατοµικευµένη θεραπευτική αγωγή µπορεί να «φρενάρει» 
όχι µόνο την εξέλιξη της ψωρίασης αλλά και των υπόλοιπων 
συνοδών νοσηµάτων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ





Η 
αιµατουρία, η παρουσία δηλαδή 
αίµατος στα ούρα, είναι αποτέ-
λεσµα διαφόρων ουρολογικών 
παθήσεων. Η αιµατουρία δια-
κρίνεται σε δύο κατηγορίες: τη 

µακροσκοπική και τη µικροσκοπική. Η µα-
κροσκοπική αιµατουρία χαρακτηρίζεται από 
την εµφάνιση ζωηρού κόκκινου χρώµατος 
στα ούρα—είναι η µορφή αιµατουρίας που 
θορυβεί τους ασθενείς. Η µικροσκοπική αι-
µατουρία εµφανιζέται σε τυχαίο εργαστηρια-
κό έλεγχο, κι αυτό διότι διαδράµει ασυµπτω-
µατικά, κι ως εκ τούτου υποεκτιµάται.
Οι αιτίες της αιµατουρίας ποικίλουν. Mία ση-
µαντική αιτία είναι ο καρκίνος της ουροδόχου 
κύστης, ο οποίος αποτελεί και τον 4ο πιο συ-
χνό καρκίνο στους άνδρες. Ο καρκίνος της 
ουροδόχου κύστης παρουσιάζει ισχυρή συ-
σχέτιση µε το κάπνισµα, καθώς αυτό ευθύνε-
ται για το 50% των περιπτώσεων. Η διάγνωση 
του καρκίνου της ουροδόχου κύστης πραγ-
µατοποιούνταν µέχρι προσφάτως κυρίως µε 
κυστεοσκόπηση. Σήµερα, συµπληρωµατικά 
της κυστεοσκόπησης εφαρµόζονται εξειδι-
κευµένες τεχνικές απεικόνισης, όπως για 
παράδειγµα η Narrow Band Imaging (NBI). 
Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η διάγνω-
ση δυσδιάκριτων βλαβών της ουροδόχου κύ-
στης ακόµα και σε πρώιµα στάδια. 
Μία άλλη αιτία αιµατουρίας αποτελούν οι 

όγκοι της αποχετευτικής µοίρας του νεφρού. Οι 
όγκοι αυτοί εµφανίζονται συνήθως στην 6η µε 
7η δεκαετία της ζωής και απαντώνται πιο συχνά 
στους άνδρες σε  αναλογία 3:1. Οι όγκοι αυτοί, 
χάρις στη νέα ουρολογική τεχνολογία στον το-
µέα της ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής 
µπορούν µε ασφάλεια και αποτελεσµατικά 
να αντιµετωπιστούν µε το εύκαµπτο ψηφιακό 
(digital) ουρητηροσκόπιο. Τα νέας γενιάς ουρη-
τηροσκόπια, όπως αυτό που διαθέτουµε στην 
κλινική µας, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, προ-
σφέρουν τη δυνατότητα µε µια κάµερα σε µέγε-
θος µικροτσίπ να ελέγξουν τον ουρητήρα και να 
φτάσουν σε όλα τα σηµεία του νεφρού δια φυσι-
κών οπών του οργανισµού. Επιτυγχάνεται έτσι 
αναίµακτα και επιτυχώς η γρήγορη διαγνωστι-
κή και θεραπευτική αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών όγκων της αποχετευτικής µοίρας 
του νεφρού, χωρίς τοµές ή ακαλαίσθητες µετεγ-
χειρητικές ουλές και το σηµαντικότερο µε ελά-
χιστη νοσηλεία και ταλαιπωρία του ασθενούς.
Oι κακοήθεις νεφρικοί όγκοι µπορεί να απο-
τελούν µια τρίτη αιτία αιµατουρίας. Συνήθως 
όµως είναι ασυµπτωµατικοί και διαγιγνώσκο-
νται κατόπιν τυχαίου υπερηχογραφικού ελέγ-
χου.  Παρόλα αυτά, µε τη βοήθεια της ροµποτι-
κής χειρουργικής ο νεφροκυτταρικός καρκίνος 
µπορεί να αντιµετωπιστεί  µε άριστα ογκολογι-

κά και λειτουργικά αποτελέσµατα. Η ροµποτική 
χειρουργική ως µια ελάχιστα επεµβατική τεχνι-
κή εξασφαλίζει αναίµακτα, την αφαίρεση µόνο 
του όγκου, διατηρώντας το υγιές νεφρικό πα-
ρέγχυµα και ελαχιστοποιώντας το µετεγχειρη-
τικό πόνο καθώς και το χρόνο νοσηλείας. Έτσι 
επιτυγχάνεται γρήγορη επάνοδος του ασθενούς 
στις καθηµερινές δραστηριότητες, µε λιγότερο 
µετεγχειρητικό πόνο και µε αισθητικά καλύτερο 
αποτέλεσµα λόγω µικρότερων τοµών.
Στα αίτια της αιµατουρίας θα πρέπει να προστε-
θεί και η λιθίαση, η οποία συχνά εκδηλώνεται 
µε τα έντονα συµπτώµατα του κωλικού του νε-
φρού και πόνο στη µέση. Πολλοί λίθοι αποβάλο-
νται από τον οργανισµό χωρίς κάποια παρέµβα-
ση. Εντούτοις λίθοι που προκαλούν εµµένοντα 
συµπτώµατα ή άλλες επιπλοκές χρήζουν αντι-
µετώπισης. Με τη βοήθεια του εύκαµπτου ψη-
φιακού (digital) ουρητηροσκοπίου και τη χρήση 
Laser είναι εφικτός ο γρήγορος και εύκολος  
κατακερµατισµός λίθων ανεξαρτήτου µεγέθους 
και εντόπισης στο νεφρό. Ο ασθενής εξέρχεται 
ακόµα και την ίδια ηµέρα, µετά από σύντοµη νο-
σηλεία (day case surgery).
Τέλος, πολλές παθήσεις του προστάτη (καλοή-
θης υπερτροφία προστάτη, καρκίνος προστάτη 
κ.α.) µπορεί να κάνουν την εµφάνιση τους προ-
καλώντας κάποιου βαθµού αιµατουρία. Με ελά-

χιστα επεµβατικές  χειρουργικές τεχνικές κάθε 
πάθηση µπορεί να αντιµετωπιστεί µε ασφάλεια, 
αποτελεσµατικά και αναίµακτα. Η εξάχνωση 
του προστάτη και η διπολική διουρηθρική εκτο-
µή του προστάτη (TUR-IS) επιτρέπει τη γρήγορη 
και ασφαλή αφαίρεση του αδενώµατος του προ-
στάτη µε τη µικρότερη απώλεια αίµατος µειώ-
νοντας τον απαιτούµενο χειρουργικό χρόνο. Ο 
ασθενής επιστρέφει στις καθηµερινές του δρα-
στηριότητες χωρίς καθετήρα  σε λίγα 24ωρα. 
Η ροµποτική χειρουργική έχει φέρει επανάστα-
ση στην αντιµετώπιση του προστατικού καρκί-
νου επιτυγχάνοντας τη διατήρηση των νεύρων 
της στύσης, τον ελάχιστo τραυµατισµό των 
µυών του πυελικού εδάφους χωρίς διαφυγή 
ούρων µε ταυτόχρονα εκτεταµένο λεµφαδενικό 
καθαρισµό όταν αυτός κρίνεται απαραίτητος. Με 
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται άρτια λειτουργι-
κά (στυτική λειτουργία, εγκράτεια) και ογκολο-
γικά αποτελέσµατα για τον ασθενή σε συνδυα-
σµό µε τα ωφέλη της ροµποτικής χειρουργικής.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε την εφηµερίδα 
Free Sunday παρέχεται δυνατότητα ουρολο-
γικής-ανδρολογικής συµβουλής στην κλινική 
µας σε ειδική προσφορά (τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6977404050).

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ
ένα καµπανάκι κινδύνου για την υγεία

∆Ρ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ
MD, BSc, MSc, PhD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εκπαιδευτής Ροµποτικής Χειρουργικής
Μετεκπαιδευθείς στο «Karolinska 

Institutet» της Σουηδίας
Μετεκπαιδευθείς στο OLV Vattikuti Robotic 

Surgery Institute του Βελγίου
Μετεκπαιδευθείς στο Universite Pierre et 

Marie Curie στο Παρίσι
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τηλ. 6977404050 
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ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το δέρμα επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες 
(ήλιος, ξηρασία, ατμοσφαιρική ρύπανση) αλλά και 

από άλλους παράγοντες όπως το στρες και οι δίαιτες, 
οι οποίοι εντείνουν τους ερεθισμούς, την ερυθρότητα, 
την ξηρότητα και την αίσθηση τραβήγματος στο δέρμα. 
Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας στο δέρμα 
μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανσή του. Η προ-
στασία της κεράτινης στοιβάδας του δέρματος από την 
απώλεια υγρασίας και την επίδραση εξωτερικών παρα-
γόντων και ερεθισμών, αποτελεί καθημερινή ανάγκη.
Η νέα Κρέμα Προσώπου Bepanthol® είναι κατάλληλη 
για την καθημερινή περιποίηση του δέρματος του προ-
σώπου. Προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη ενυδάτωση 
και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος του προσώπου 
χάρη στη σύνθεσή της, με 5% Προβιταμίνη Β5, ισχυρό 
σύμπλεγμα βιταμινών A, C & E και λιποσώματα.
Η Προβιταμίνη Β5 βελτιώνει την ενυδάτωση της 
κεράτινης στοιβάδας του δέρματος και υποστηρίζει τη 
φυσική διαδικασία ανάπλασης της επιδερμίδας και τη 
σύνθεση του κολλαγόνου μέσω της ενεργοποίησης του 
πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών.
Το ισχυρό σύμπλεγμα βιταμινών Α, C και Ε δρα αντιο-
ξειδωτικά και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, για 
δέρμα κατάλληλα προστατευμένο. Η βιταμίνη Α  βελτι-
ώνει την υφή του δέρματος και αυξάνει την παραγωγή 
κολλαγόνου, το οποίο έχει αντιγηραντικές ιδιότητες. Ο 
συνδυασμός των βιταμινών C και Ε:
Προστατεύει το δέρμα από την επίδραση περιβαλλο-
ντικών παραγόντων, δρώντας κατά των ελεύθερων 
ριζών που είναι υπεύθυνες για την πρόωρη γήρανση 
του δέρματος
Έχει αντιοξειδωτικές, αντιγηραντικές και αντιφλεγμο-
νώδεις ιδιότητες
Προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλού-
νται από τη UV ακτινοβολία.
Τα λιποσώματα λειτουργούν ως ενεργός λιπιδικός 
φορέας των βιταμινών Α,C, E, ενισχύοντας τη διείσδυ-
σή τους στο δέρμα και τη γρήγορη απορρόφησή τους. 
Επιπλέον βελτιώνουν την υφή του δέρματος, κάνοντάς 
το πιο λείο και πιο απαλό, ενισχύουν την ενυδάτωση 
του δέρματος και καθυστερούν τα σημάδια γήρανσης. 
Τα λιποσώματα είναι πλούσια σε Borage oil που είναι η 
πλουσιότερη πηγή σε απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα (τα λεγόμενα ω-3 και ω-6 λιπαρά).. Τα πολυα-
κόρεστα λιπαρά οξέα είναι σημαντικά συστατικά της 
δερματικής λιπιδικής μεμβράνης που προστατεύουν 
από την ξηροδερμία. 
Η νέα Κρέμα Προσώπου Bepanthol® παρέχει Κλινικά 
Αποδεδειγμένη Ενυδάτωση και είναι
• Κατάλληλη & για ευαίσθητα δέρματα. 
• Υποαλλεργική, 
• Δερματολογικά ελεγμένη, ενώ επίσης
• Δεν περιέχει parabens 
Η νέα Κρέμα Προσώπου Bepanthol® βρίσκεται σε 
πρωτοποριακή συ-
σκευασία με ειδικά 
σχεδιασμένη αντλία 
για χρήση όλης της 
ποσότητας του προ-
ϊόντος χωρίς καμία 
απώλεια.
Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως κρέμα 
ημέρας --και ως 
βάση για το μακι-
γιάζ- καθώς και τη 
νύχτα για περαιτέρω 
περιποίηση του 
δέρματος του 
    προσώπου.
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NEA BEPANTHOL®  ΚΡΈΜΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ  
ΈΝΥΔΑΤΏΣΗΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΥΓΕΊΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, 
ΟΜΟΡΦΊΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

k
Για µια γυναίκα, σηµασία δεν έχει πόσο ετών είναι αλλά πόσο ετών νιώθει ότι είναι! Σε ακριβώς αυτή 
την ανάγκη ανταποκρίθηκε η Beiersdorf το 2013, κυκλοφορώντας την καινοτόµο σειρά περιποίησης 
προσώπου NIVEA CELLular Anti-Age, που αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία καινοτοµίας της Beiersdorf. 

Με αφορµή την παραπάνω καινοτοµία, η Beiersdorf απέσπασε το ∆ιεθνές Βραβείο Breakthrough 
Innovation της Nielsen, µία διάκριση που επιβεβαιώνει τη βαθιά κατανόηση των κα-
ταναλωτικών αναγκών και της αγοράς γενικότερα. Σχετικά µε τη διάκριση, η Dr. Maria 
Langhals – Corporate Director of Global Research and Development Skin Care της 
Beiersdorf ανέφερε: «Είµαστε πολύ περήφανοι που κατακτήσαµε την ιδιαίτερα 
σηµαντική αυτή παγκόσµια διάκριση γιατί αποτελεί αναγνώριση 
της συνεχούς προσπάθειάς µας να θέτουµε στο επίκεντρο τις 
ανάγκες των καταναλωτών και να αναζητούµε διαρκώς τρόπους 
να βελτιωθούµε. Στην Beiersdorf και τη NIVEA, θέλουµε να κρα-
τάµε τις υποσχέσεις µας και το πετυχαίνουµε!» 

k Έχετε ακούσει για την εκπληκτική ρεσβερατρόλη; Πρόκειται για 
φυσική αντιοξειδωτική ουσία που, σύµφωνα µε παλαιότερες 

και πρόσφατες µελέτες, βοηθάει στην καρδιαγγειακή υγεία, στην 
καλή λειτουργία του εγκεφάλου, στην αντικαρκινική άµυνα, στην 
αντιγήρανση, στη διατήρηση υγιών επιπέδων ζαχάρου αίµατος, στην 
υγεία µατιών και οστών.  Για πρώτη φορά έγινε γνωστή, όταν µελέτες 
έδειξαν ότι προστάτευε τους Γάλλους από καρδιαγγειακές παθήσεις, 
αν και κατανάλωναν πολλά ζωικά λίπη 
(Γαλλικό παράδοξο). Πράγµατι οι Γάλλοι 
τιµούν τον ερυθρόν οίνον, ο οποίος περιέχει 
ρεσβερατρόλη.
Το RESVERATROL 125 είναι η ισχυρότερη 
φόρµουλα ρεσβερατρόλης, διεθνώς, µε 
7500 αντιοξειδωτικές µονάδες ORAC και 
παρατεταµένη αποδέσµευση συστατικών 
για µέγιστα αποτελέσµατα. Χωρίς γλουτένη, 
συντηρητικά ή τεχνητά χρώµατα και µε 
διπλή εγγύηση ταυτότητας, µε ποιοτική 
/ ποσοτική ανάλυση ανεξάρτητου 
εργαστηρίου.

Προϊόν Nature’s Plus, USA. Εισαγωγή  
Αpollonian  Nutrition   τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Όταν το 2014 η NIVEA έφερε την επανάσταση στη µάχη 
κατά των ρυτίδων ενσωµατώνοντας την µοναδική 
καινοτοµία της πέρλας στη σειρά Q1O Plus, δηµιούρ-

γησε τον απόλυτο σύµµαχο οµορφιάς για εκατοµµύρια γυ-
ναίκες! Σήµερα, η NIVEA πρωτοπορεί ξανά, καταφέρνοντας 
να αναπληρώσει σε δύο µόλις εβδοµάδες την απώλεια του 
Q10 δέκα ετών! Τα αποτελέσµατα στην επιδερµίδα είναι θε-
αµατικά: ακόµα και οι βαθιά χαραγµένες ρυτίδες µειώνονται 
ορατά, το πρόσωπο ανακτά τη λεία και νεανική του όψη! 

Συνένζυµο Q10 : το «δυνατό µας όπλο» στη µάχη κατά 
των ρυτίδων
Το συνένζυµο Q10 είναι ένα φυσικό συστατικό της επι-
δερµίδας µας. Είναι ζωτικής σηµασίας για την παραγωγή 
ενέργειας που ενισχύει το µεταβολισµό στα κύτταρα της 
επιδερµίδας. Παράλληλα το Q10 δρα ως ένα πανίσχυρο 
αντιοξειδωτικό και καταπολεµά τις ελεύθερες ρίζες και τις 
µόνιµες βλάβες που αυτές προκαλούν στην επιδερµίδα 
µας. Το συνένζυµο Q10 µπορεί είτε παραχθεί από τον ορ-
γανισµό µας είτε να απορροφηθεί από καλλυντικά ή συγκε-
κριµένες τροφές. ∆υστυχώς, µε την πάροδο του χρόνου, 
η ικανότητα της επιδερµίδας να παράξει συνένζυµο Q10 

µειώνεται και τα επίπεδά του πέφτουν. Η αναπλήρωση 
του συνενζύµου µέσα από τη χρήση κατάλληλων κρεµών 
και προϊόντων περιποίησης δίνει το έναυσµα για την επα-
νεκκίνηση της παραπάνω διαδικασίας µε αποτέλεσµα πιο 
νεανική εµφάνιση.

Μία µεγάλη πρωτοπορία της  NIVEA
Στα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης της Beiersdorf, το 
1998, οι επιστήµονες κατάφεραν για πρώτη φορά να απο-
µονώσουν το συνένζυµο Q10 και να το ενσωµατώσουν το 
φυσικό αυτό συστατικό σε µια κρέµα µε εξαιρετική αποτελε-
σµατικότητα κατά των ρυτίδων. Στα χρόνια που ακολούθη-
σαν, η επιστηµονική οµάδα της Beiersdorf τελειοποίησε τις 
γνώσεις της σχετικά µε το Q10 και κατάφερε να αξιοποιήσει 
στο έπακρο τις ευεργετικές του ιδιότητες µε αποτέλεσµα 
σήµερα, το 2016, να παρουσιάζει τον ανανεωµένο Ορό µε 
Πέρλες NIVEA Q10plus που ανακτά το χαµένο Q10 δέκα 
ετών σε δύο µόλις εβδοµάδες.
Το καλύτερο µυστικό νεότητας κρύβεται στη σωστή περιποί-
ηση. Αφεθείτε στη NIVEA και µε τον νέο, εξελιγµένο Αντιρυ-
τιδικό Ορό µε Πέρλες NIVEA Q10 plus χαρίστε στην επιδερ-
µίδα σας νεανική και λεία όψη, σε δύο µόλις εβδοµάδες! 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΤΕ  
ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ Q10 
ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ ΣΕ 2 

ΜΟΛΊΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  
ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΛΕΣ  

NIVEA Q10PLUS 

Η επιστηµονική 
οµάδα της NIVEA 

απέδειξε πως 
ο Αντιρυτιδικός 
Ορός µε Πέρλες 

Q10 Plus επανα-
φέρει τα επίπεδα 
Q10 στην επιδερ-
µίδα και µειώνει 

ορατά τις ρυτίδες.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

kΤο AGELOSS είναι μια επαναστατική, αντιγηραντική φόρμουλα που 
προστατεύει το δέρμα και ολόκληρο το σώμα από την φυσική φθορά 

του χρόνου, καθώς και από την πρόωρη 
γήρανση που προκαλούν οι ελεύθερες 
ρίζες (ως γνωστόν οι ελεύθερες ρίζες 
αυξάνονται σε συνθήκες στρες, μόλυνσης 
του περιβάλλοντος, ακατάλληλης διατροφής 
κλπ.).
Μερικά από τα φυσικά συστατικά της 
φόρμουλας: Οργανικό θείο (MSM) για 
υγιές ελαστικό δέρμα, υγιή μαλλιά και 
νύχια. Άλφα Λιποϊκό Οξύ, σε συδυασμό 
με NAC (N-Acetyl Cysteine) για 
έντονη αντιοξειδωτική/αντιγηραντική 
προσστασία. SOD (από πεπόνι Cucu-
mus melo) για εξουδετέρωση των 
ελεύθερων ριζών και βελτίωση της 
υγείας των κυττάρων.
Προϊόν Nature’s Plus, USA. Εισαγωγή  
Apollonian Nutrition  τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr
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ρίζες (ως γνωστόν οι ελεύθερες ρίζες 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ BREAKTHROUGH INNOVATION ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ  
CELLULAR ANTI-AGE ΤΗΣ NIVEA
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΓΝΩΜΟΝΑ  
ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Η BEIERSDORF ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ «ΘΑΥΜΑΤΑ»!

 20% 
ΕΠΊΠΛΕΟΝ 

ΠΡΟΊΟΝ



Ω-3 λιπαρά οξέα:
προστεύουν την υγεία µας
Επηρεάζουν όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπινου οργανισµού, από τους κτύπους της 
καρδιάς µέχρι τη δυνατότητα να σκεπτόµαστε. Αποτρέπουν την εµφάνιση σοβαρών ασθε-
νειών και βοηθούν κάθε όργανο στο σώµα µας να λειτουργεί σωστά. Παράλληλα χαρίζουν 
λαµπερό δέρµα, γερά νύχια και υγιή µαλλιά. Όλα αυτά ποιά; Τα ω-3 λιπαρά! 

Τ
α ω-3 λιπαρά οξέα είναι πολύ σηµαντικά τόσο για τη σωµατική όσο 
και την ψυχική µας υγεία, διότι βοηθούν κάθε κύτταρο, κάθε ιστό 
και κάθε όργανο του σώµατός µας να λειτουργεί σωστά, όπως τα 
έχει προγραµµατίσει η φύση. Σε ανεπάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων 
αποδίδονται περισσότερες από 60 ασθένειες, από τις πιο ανώδυνες 

µέχρι τις πιο σοβαρές. Από την ακµή, το διαβήτη, τo Αλτσχάιµερ µέχρι και τον 
καρκίνο. Γιατί όµως;

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Γνωρίζουµε ότι λόγω κληρονοµικότητας κάποια άτοµα είναι περισσότερο 
επιρρεπή σε ορισµένες σοβαρές ασθένειες γιατί, όπως έχει διαπιστωθεί πριν 
από λίγα χρόνια, κάτι τέτοιο είναι «γραµµένο» στα γονίδιά τους, στο DNA τους. 
Σύµφωνα, όµως, µε την επιγενετική, τα γονίδια αυτά παραµένουν αδρανή 
µέχρις ότου δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ενεργοποι-
ηθούν και να εµφανιστεί η κληρονοµική ασθένεια. Με την αυξηµένη, όµως, 
κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων, µπορεί να καθυστερήσει ή, ακόµη, και να 
αποτραπεί η ενεργοποίηση ορισµένων γονιδίων και να αποφύγουµε την εµ-
φάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, οι αρθρίτιδες, ο 
διαβήτης, ο καρκίνος κ.ά.
Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να φροντίζουµε να υπάρχει πάντα στο διαι-
τολόγιό µας επάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων, επειδή ο οργανισµός δεν έχει τη 
δυνατότητα να τα συνθέτει από άλλες ουσίες, αλλά είναι υποχρεωµένος να τα 
προµηθεύεται αποκλειστικά από τις τροφές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ…
Για να εξασφαλίσει, όµως, κάποιος την απαραίτητη επάρκεια χρειάζεται να 
καταναλώνει τρόφιµα πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, όπως είναι τα ψάρια, τα 
αυγά, ο λιναρόσπορος, τα καρύδια. Μικρότερες ποσότητες ω-3 λιπαρών οξέ-
ων έχουν και ορισµένα λαχανικά µε πράσινα φύλλα.
Για ειδικούς λόγους, όµως, οι οποίοι στην εποχή µας δεν είναι λίγοι, όπως η 
κακή διατροφή, η ρύπανση, το άγχος, η αδυναµία αξιοποίησης των ω-3 λι-
παρών οξέων λόγω έλλειψης βιταµινών ή ιχνοστοιχείων, µπορεί να έχουµε 
ανεπάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων.  Έτσι, ακόµη και στις ευηµερούσες οικονο-
µικά κοινωνίες µπορεί να εµφανιστεί ανεπάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων, όπως 

συµβαίνει στο 1/3 του πληθυσµού των Η.Π.Α. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
πρέπει να καταφεύγουµε σε ειδικά διατροφικά συµπληρώµατα.

…ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
Τα συνήθη συµπληρώµατα ω-3 λιπαρών οξέων που κυκλοφορούν στο εµπό-
ριο είναι κυρίως τα ιχθυέλαια µέσα σε ειδικά φιαλίδια ή σε κάψουλες. Το πιο 
γνωστό ιχθυέλαιο είναι το λάδι που παίρνουµε από το ήπαρ του ψαριού µου-
ρούνα, το γνωστό µουρουνέλαιο, το οποίο είναι πολύ καλή πηγή ω-3 λιπα-
ρών οξέων, αλλά και βιταµινών Α και D. Το µουρουνέλαιο όµως, έχει άσχηµη 
µυρωδιά και γεύση. Ειδικά για τα παιδιά, διατίθενται µουρουνέλαια τα οποία 
έχουν υποστεί ήπια επεξεργασία και έχουν προστεθεί σ’ αυτά φυσικές ουσίες, 
οι οποίες τους δίνουν γεύση λεµονιού ή άλλων φρούτων. Επίσης, διατίθε-
νται στο εµπόριο, από σοβαρές εταιρείες, ζελεδάκια τα οποία έχουν ευχάριστη 
γεύση φρούτων, χωρίς τεχνητά χρώµατα ή γλυκαντικές ύλες.

* Ο Γ. Μανουσάκης είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ωµέγα λιπαρά οξέα στην 
υγεία µας».

ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕ-

ΩΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  

ΑΠΟ 60 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΝΩ-
∆ΥΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 

ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΕΣ. ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΚΜΗ,  

ΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ, ΤΗΝ 
ΑΛΣΧΑΪΜΕΡ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.

Του Γεωργίου Μανουσάκη, οµότιµου καθηγητή Χηµείας* Αριστοτελείου  Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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«Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
ΦΥΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. 
ΤΑ 1.200 ΕΝ∆ΗΜΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ 
ΜΟΧΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΣΑΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ». 

ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ 
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Τ
ην ηγετική της θέση στον κόσµο των αντιγηρα-
ντικών καλλυντικών διεθνώς εδραιώνει η ελλη-
νική κοσµετολογική εταιρεία Κορρές, παρου-
σιάζοντας –µεσούσης της οικονοµικής κρίσης– 
µια επιστηµονική καινοτοµία που µοσχοβολάει 
άρωµα Ελλάδας και διαφηµίζει µε τον πιο ό-

µορφο τρόπο την πατρίδα µας στα πέρατα του κόσµου. Σε πεί-
σµα των δύσκολων καιρών και του πνεύµατος συρρίκνωσης που 
διακατέχει τις περισσότερες εταιρείες, η Κορρές, σε συνεργασία 
µε Έλληνες επιστήµονες από τη Φαρµακευτική Σχολή του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Ε-
πιστηµών «∆ηµόκριτος», υλοποιεί τη µεγαλύτερη πρωτογενή έ-
ρευνα πάνω στα φυσικά συστατικά που έγινε ποτέ, αναζητώντας 
το απόλυτο ελιξίριο της αιώνιας νεότητας σε 1.800 φυτά της πα-
γκόσµιας χλωρίδας, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται 450 εγ-
χώρια φυτά. Με τη µερίδα του λέοντος της υπό διερεύνηση χλω-
ρίδας να προέρχεται από την πατρίδα µας, ήταν εξαρχής αναµε-
νόµενο η Ελλάδα να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρηµα, τη µελέτη Agrocos, που πραγµα-
τοποιήθηκε µε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιστηµονικής Ε-
πιτροπής. Η εξέλιξη όµως της µελέτης ξεπέρασε κάθε προσδοκία 

και σκόρπισε το διακριτικό άρωµα της αιωνόβιας καστανιάς από 
τα γραφικά χωριά της ορεινής Αρκαδίας στον µαγικό κόσµο της ο-
µορφιάς, αναδεικνύοντας τη λουπεόλη της αρκαδικής καστανιάς 
ως την πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία. Όπως εξηγεί ο Λέανδρος 
Σκαλτσούνης, καθηγητής του Τοµέα Φαρµακογνωσίας και Χη-
µείας στη Φαρµακευτική Σχολή Αθηνών και συντονιστής του ευ-
ρωπαϊκού προγράµµατος Agrocos: «Η Ελλάδα παρουσιάζει τη µε-
γαλύτερη βιοποικιλότητα φυτών παγκοσµίως, ενώ τα ελληνικά 
φυτά διακρίνονται και για την εξαιρετικά αναπτυγµένη ικανότητα 
επιβίωσής τους. Τα 1.200 ενδηµικά φυτά που απαντώνται µόνο 
στην ελληνική γη, από το σύνολο των 6.000 φυτών της εγχώριας 
χλωρίδας, µπορούν να αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης αντίστοιχο 
µε τον τουρισµό, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά στη δηµιουργία 
καλλυντικών ή συµπληρωµάτων διατροφής φυτικής προέλευσης».

Ωστόσο, η ανάδειξη της αρκαδικής καστανιάς σε top 
performing αντιοξειδωτικό συστατικό ήταν µόνο η αρχή αυτού 
του «made in Greece» success story. Οι Έλληνες επιστήµονες 
που συµµετείχαν στο πρότζεκτ αποµόνωσαν το µαγικό συστα-
τικό, την αντιοξειδωτική λουπεόλη, και τότε βρέθηκαν µπροστά 
σε µια νέα πρόκληση. Γιατί η λουπεόλη έχει τόσο αδιάλυτο χα-
ρακτήρα, που ήταν αδύνατο να χρησιµοποιηθεί σε µια αντιρυτι-
δική κρέµα, αφού δεν θα µπορούσε ποτέ να απορροφηθεί από 
την επιδερµίδα. Ωστόσο, οι επιστήµονες του Τµήµατος Φαρµα-
κευτικής και του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» είδαν αυτό το εµπόδιο 
σαν ένα νέο «στοίχηµα», που έπρεπε να κερδίσουν, και το κέρδι-
σαν δηµιουργώντας ένα καινοτόµο κοσµετολογικό µόριο: τη λου-
πεόλη κλεισµένη µέσα σε ένα υδρόφιλο πλέγµα υαλουρονικού 
οξέος. Το νέο –φιλικό στην επιδερµίδα– µόριο µε την ονοµασία 
halupeol αποτελεί δηµιούργηµα της Κορρές, προστατεύεται από 
πατέντα και γίνεται το δραστικό συστατικό στη νέα σοφιστικέ α-
ντιρυτιδική-συσφιγκτική σειρά κοσµετολογικών προϊόντων του 
αγαπηµένου ελληνικού brand του φαρµακείου, δίνοντας θεαµα-
τικά αποτελέσµατα σε όλες τις κλινικές µελέτες. Η νέα σειρά α-
ντιγηραντικών καλλυντικών Castanea Arcadia της Κορρές έρχε-
ται να συµπληρώσει το βαρύ πυροβολικό της εταιρείας ενάντια 
στις ρυτίδες και τα άλλα σηµάδια της γήρανσης, που περιέχει, µε-
ταξύ άλλων, µαύρη πεύκη και εκχύλισµα µαύρης βρώµης. Η µε-
λέτη-ορόσηµο στον τοµέα της πρωτογενούς έρευνας στα φυσικά 
συστατικά, µε την επωνυµία Agrocos, που εγκρίθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιστηµονική Επιτροπή και διήρκησε τέσσερα χρόνια, 
εντόπισε και άλλα ενδιαφέροντα ευρήµατα ελληνικής προέλευ-
σης. Ανάµεσά τους ο κορµός της µουριάς και ο λευκός ελλέβορος 
ή βέρατρο, του οποίου η δράση διερευνάται για πρώτη φορά στα 
κοσµετολογικά χρονικά.

«MADE IN GREECE» 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΡΚΑ∆ΙΚΗΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 
ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

Για να παραµείνουµε υγιείς τον χειµώνα χρειαζόµαστε ένα µήλο και ένα σφηνάκι πόσιµο 
κολλαγόνο την ηµέρα! Τα µυοσκελετικά προβλήµατα, οι πόνοι στις αρθρώσεις, τα πιασί-
µατα, οι κράµπες και η οσφυαλγία επιδεινώνονται τον χειµώνα από την κούραση και την 
πολύωρη καθιστική εργασία στο γραφείο. Πέρα από την άσκηση και τα κοινώς χορηγού-

µενα φάρµακα –κυρίως τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη που λαµβάνονται για τον πόνο–, έχουµε 
έναν πρόσθετο σύµµαχο στο πλευρό µας, που επιπλέον, σε αντίθεση µε τα φάρµακα, δεν παρουσι-
άζει παρενέργειες. Πρόκειται για το πόσιµο κολλαγόνο, που ενισχύει τις αρθρώσεις, τους χόνδρους 
και τα οστά και θωρακίζει το µυοσκελετικό σύστηµα από τις κακώσεις. Η ευεργετική επίδραση του 
πόσιµου κολλαγόνου στη µυοσκελετική υγεία το ανέδειξε γρήγορα σε must have διατροφικό συ-
µπλήρωµα για γυναίκες και άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας και lifestyle. Στους σπορτίφ ανθρώπους 
το πόσιµο κολλαγόνο ενισχύει τις αρθρώσεις, οι οποίες καταπονούνται από τους τραυµατισµούς 
και τις εκφυλιστικές φθορές. Στους σκληρά εργαζόµενους άνδρες και τα απανταχού working girls 
που δουλεύουν ατελείωτες ώρες µπροστά από έναν υπολογιστή το πόσιµο κολλαγόνο θωρακίζει 
τις αρθρώσεις των άκρων και της σπονδυλικής στήλης, βοηθώντας να αποφευχθούν όλα τα σύγ-
χρονα σύνδροµα του γραφείου, από το αυχενικό και το σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα µέχρι το i-
syndrome των gadgets. Στις γυναίκες, που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο για µυοσκελετικά 
προβλήµατα, καθώς έχουν λεπτεπίλεπτο σκελετό, το πόσιµο κολλαγόνο αναδεικνύεται σε αλη-
θινό φάρµακο της φύσης. Επιπλέον, τις προστατεύει από τη γυναικεία µάστιγα της οστεοπόρωσης. 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως στην Ελλάδα δύο στις τρεις γυναίκες έχουν οστεοπόρωση, ενώ περίπου 
100.000 συνάνθρωποί µας (κυρίως γυναίκες) πάσχουν από τις πιο διαδεδοµένες µορφές αρθρίτι-
δας. Μετά την εµµηνόπαυση το ποσοστό των γυναικών που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα γόνατος 
και οστεοπόρωση µεγαλώνει ραγδαία µε την ηλικία και αγγίζει το 80%. Το πόσιµο κολλαγόνο, στο 
πλαίσιο µιας υγιεινής διατροφής –µε την κατανάλωση τριών µερίδων γαλακτοκοµικών την ηµέρα 
για την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου–, µπορεί να διατηρήσει γερό τον σκελετό, αντικαθιστώντας 
τη βιολογική απώλεια κολλαγόνου από τις αρθρώσεις, τους χόνδρους και τα οστά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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Η Renault µε νέο Scenic και Megane Estate στη Γενεύη

Η Renault προχωρά µε την ανανέωση της γκάµας της, 
καθώς στην έκθεση της Γενεύης θα παρουσιάσει, έ-
γκαιρα για την 20ή επέτειο από την εµφάνιση του αρ-
χέτυπού του, το νέο Scenic. Μάλιστα έδωσε στη 

δηµοσιότητα δύο φωτογραφίες του, στις οποίες φαίνεται 
ένα σύγχρονο σχήµα µε αρκετά στοιχεία από τα Megane 
και Talisman, ενώ ταυτόχρονα θυµίζει και το πρωτότυπο 
R-Space του 2011.
Η βάση του είναι το πλαίσιο του Megane, από το οποίο θα 
προέρχονται και οι κινητήρες, κάτι που ισχύει και για το δεύ-
τερο µοντέλο που θα βρίσκεται στο περίπτερο της γαλλι-
κής εταιρείας στην ελβετική µεγαλούπολη. Πρόκειται για 
την έκδοση στέισον του Megane, Estate, µε βάση την ονο-

µατολογία της Renault, από το οποίο υπάρχουν επίσης δύο επίσηµες 
φωτογραφίες. Σε αυτές βλέπουµε ένα κοµψό σχήµα µε ένα χαρα-
κτηριστικό χρωµιωµένο περίγραµµα των παραθύρων, ενώ, όπως 
συµβαίνει και µε το hatchback, η έκδοση GT, που θα διαφοροποιεί-
ται και αισθητικά, θα είναι διαθέσιµη ευθύς εξαρχής.
Όπως για το Scenic, αλλά και για το 
Megane hatchback, έτσι και 
για το Estate θα υ-
πάρχουν, αρ-
χικά τουλά-

χιστον, τρεις εκδόσεις βενζίνης και τέσσερις πετρελαίου. Στη βάση 
θα βρίσκεται η 1.2 TCe µε 100 ίππους, θα υπάρχει και µια πιο δυνατή 
εκδοχή της µε 130 άλογα, ενώ η κορυφαία της γκάµας θα είναι η 1.6 
TCe µε 205 ίππους και στάνταρ αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέ-

κτη. Οι diesel θα είναι ο 1.5 dCi µε 90 και 110 ίπ-
πους, καθώς και ο µεγαλύτερος, 1.6 

dCi, µε 130 και 165 άλογα.
Ενδιαφέρον είναι πως 
οι Γάλλοι αναφέρουν 
ότι το νέο τους στέ-

ισον θα είναι το 
πρώτο της κατη-
γορίας που θα 
διαθέτει το σύ-
στηµα 4Control, 
που θα του εξα-
σφαλίζει µια πιο 
σπορ και άµεση 
οδική συµπερι-
φορά.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

EUROPA LEAGUE

«ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟ» DEJA VU

T
o συµπέρασµα µετά το πρώτο 
παιχνίδι µεταξύ του Ολυµπια-
κού και της Άντερλεχτ για τους 
«32» του Εuropa League ήταν 
πως, παρά τη νίκη τους, οι Βέλ-
γοι δεν έδειξαν πως είναι κα-
λύτερη οµάδα. Το συµπέρασµα 

µετά το δεύτερο παιχνίδι, που οδήγησε στον «ε-
ρυθρόλευκο» αποκλεισµό, ήταν πως και ο Ολυ-
µπιακός δεν κατάφερε να δείξει καλύτερος συ-
νολικά. Και όχι µόνο αυτό αλλά αποδείχθηκε και 
υποδεέστερος τόσο σε φυσική κατάσταση όσο 
και στην ποιότητα συγκεκριµένων µονάδων: 
ο Φορτούνης δεν ήταν Τζούρισιτς, ο Ιντέγε δεν 
ήταν Οκάκα, o Oµάρ δεν είναι Ναχάρ, ο Μποτία 
δεν είναι Ντεσχάχτ, από τον πάγκο δεν υπήρχε 
ο αντίστοιχος Ντεφούρ να δώσει το κάτι παρα-
πάνω στην παράταση, ούτε καν ο Ροµπέρτο απο-
δείχθηκε Προτό. Έτσι, παρ’ ότι φάνηκε πως ο Ο-
λυµπιακός µπορεί να παίξει καλύτερα από την Ά-
ντερλεχτ, δεν µπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει αυτή 
του την υπεροχή. Αν είχε δείξει µεγαλύτερη ι-
κανότητα, τότε θα µπορούσε να έχει καθαρίσει 
την πρόκριση από νωρίς, εκµεταλλευόµενος τις 
αρκετές και καλές ευκαιρίες που δηµιούργησε. 
Κάτι που επαναλήφθηκε και στο Καραϊσκάκη, 
όπου ο Ολυµπιακός έµπαινε µε άνεση στην περι-
οχή της Άντερλεχτ αλλά έχανε τις ευκαιρίες.

Σε ό,τι αφορά τη φυσική κατάσταση, ο Ολυ-
µπιακός ουσιαστικά άρχισε να καταρρέει µετά το 
60΄, ενώ στην παράταση παρέδωσε πνεύµα και η 
Άντερλεχτ έκανε ό,τι ήθελε, για να προκριθεί, τε-
λικά, δίκαια. Ο αλλοπρόσαλλος διαιτητής Χάντερ 
δεν µπορεί να προσφέρει κάποιο άλλοθι στον Ο-
λυµπιακό, συνεισέφερε όµως µε τις αποφάσεις 
του στον καλό ρυθµό του µατς και στις εναλλαγές 

συναισθηµάτων. Ξεκίνησε µε τη µη αποβολή του 
Μποτία (τον οποίο δεν απέβαλε ούτε στο 56΄) στο 
7΄, υποδεικνύοντας ανύπαρκτο χέρι στον Ατσεα-
µπόνγκ, υπέδειξε πέναλτι για επίσης ανύπαρκτο 
χέρι µε το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ολυµπιακός, 
αλλά στη συνέχεια πήρε τα… δώρα του πίσω, µη 
υποδεικνύοντας το πεντακάθαρο πέναλτι στον 
Μποτία στο ξεκίνηµα της παράτασης. 

Με τις εξαιρέσεις να παραµένουν οι προκρί-
σεις του 2005 (επί της Σοσό) και του 2012 (επί της 
Ρούµπιν Καζάν), δηλαδή µία επί Κόκκαλη και 
µία επί Μαρινάκη, πλέον δηµιουργείται µια πα-
ράδοση για τον Ολυµπιακό: έχει µάθει να επιβιώ-
νει από τους οµίλους του Champions League για 

να αποκλειστεί µε την επανέναρξη των ευρωπα-
ϊκών διοργανώσεων, στο πρώτο νοκ άουτ του 
Φεβρουαρίου. Και αν για το Champions League 
είναι κάτι το αναµενόµενο, ιδίως κόντρα σε αντι-
πάλους όπως η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ (αλλά και µια χαµένη ευκαιρία κόντρα 
στην Μπορντό), στο Europa League ο Ολυµπι-
ακός µετράει πλέον πολλές χαµένες ευκαιρίες. 
Ακόµη και το 2012, στη δεύτερη και καλύτερη 
σεζόν του Βαλβέρδε, που απέκλεισε τη Ρούµπιν 
Καζάν, στη συνέχεια αποκλείστηκε από τη Μέτα-
λιστ παρ’ ότι την είχε κερδίσει στην Ουκρανία. 

Συνεπώς, υπάρχουν δύο στοιχεία: από τη 
µια πλευρά, τα επιµέρους χαρακτηριστικά του 

φετινού αποκλεισµού, τα οποία πρέπει να ανα-
λυθούν και να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ε-
νόψει της επόµενης σεζόν. Αυτά έχουν να κά-
νουν κυρίως µε τη στελέχωση του ρόστερ και το 
πόσο «γεµάτο» και ποιοτικό είναι τελικά: αποδει-
κνύεται πως είναι υπεραρκετό για να κάνει περί-
πατο στην Ελλάδα, δεν διαθέτει όµως τους παί-
κτες που µπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ευ-
ρωπαϊκά παιχνίδια, ακόµη και για τους «32» του 
Europa League, απέναντι σε µια µικροµεσαία 
ευρωπαϊκή οµάδα, όπως η Άντερλεχτ. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η γενική ει-
κόνα, η οποία δείχνει ότι ο Ολυµπιακός έχει µάθει 
πλέον και διά της συνεχούς τριβής του να στέκε-
ται από αξιοπρεπώς µέχρι εξαιρετικά σε επίπεδο 
ευρωπαϊκών οµίλων και δη του Champions 
League. Αντιθέτως, όταν καλείται να διαχειριστεί 
αναµετρήσεις τύπου νοκ άουτ, συνήθως δεν τα 
καταφέρνει. Κάτι που σε µεγάλο βαθµό έχει να 
κάνει και µε τις δυσκολίες που δεν συναντάει 
στις εγχώριες διοργανώσεις. Ο συνδυασµός της 
σαφώς καλύτερης οµάδας έναντι των ανταγωνι-
στών του και ενός ευνοϊκού, σε γενικές γραµµές, 
προς αυτόν ελληνικού ποδοσφαιρικού περιβάλ-
λοντος οδηγεί αφενός στη µη σκληραγώγηση της 
οµάδας, αφετέρου στο να συνηθίζει, ιδίως µετά 
το πρώτο, πολύ δύσκολο διάστηµα της σεζόν, 
κατά το οποίο έχει παράλληλα πρωτάθληµα και 
τον όµιλο του Champions League, στην ήσσονα 
προσπάθεια.

Και όταν έχεις συνηθίσει να κερδίζεις χωρίς 
να ανεβάζεις στροφές και να αγωνίζεσαι χωρίς ι-
διαίτερο κίνητρο (αφού έχεις ήδη κατακτήσει το 
πρωτάθληµα), είναι εξαιρετικά δύσκολο να… αλ-
λάξεις τσιπάκι για τους δύο αγώνες στους οποί-
ους πραγµατικά το χρειάζεσαι.  
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Τ
ο κατεστηµένο lifestyle της µουσι-
κής βιοµηχανίας των ΗΠΑ προσδι-
ορίζεται από το τρίπτυχο «sex, drugs 
and rock ‘n’ roll». Οτιδήποτε λει-
τουργεί µέσα σε αυτό το πλαίσιο µας 
φαίνεται λογικό, διότι η δόξα και το 

χρήµα έχουν µεγάλο τίµηµα. Είναι φαινοµενικά 
λογικό δηλαδή οι επίδοξες σταρ της ποπ µουσι-
κής, προκειµένου να βρεθούν στο προσκήνιο, να 
ικανοποιούν τις σεξουαλικές ορέξεις των µεγαλο-
στελεχών της µουσικής βιοµηχανίας, να κατανα-
λώνουν ναρκωτικά και αλκοόλ για να λησµονούν 
τους ηθικούς φραγµούς τους και να αντέχουν 
την ιλιγγιώδη πορεία προς τη δόξα και, στο τέλος, 
αφού έχει λάµψει το αστέρι τους, να καρπώνονται 
ένα µικρό ποσοστό των κερδών χωρίς να µπο-
ρούν να ξεφύγουν από τις νοµικίστικες «µαγειρι-
κές» των πολυεθνικών της µουσικής.

Ένα από τα πολλά θύµατα της µουσικής βι-
οµηχανίας των ΗΠΑ –άρα της παγκόσµιας µου-
σικής βιοµηχανίας– είναι η Kesha (Κέσα). Η 
28χρονη συνθέτις και ερµηνεύτρια αποφάσισε να 
µιλήσει ανοιχτά για την εµπειρία της επειδή δεν ά-
ντεχε άλλο, έδειξε εµπιστοσύνη στη ∆ικαιοσύνη 
και ζήτησε νοµική προστασία, αλλά, δυστυχώς, 
προδόθηκε µε τον χειρότερο τρόπο.

Σεξουαλική κακοποίηση
Η Kesha έγινε γνωστή πριν από µερικά χρόνια µε 
τα τραγούδια «Tik Tok», «We are who we are», 
«Take it off» και πολλά ακόµη που απευθύνονταν 
σε ένα target group εφήβων και νέων. Κληρονό-
µησε το ταλέντο της από τη µητέρα της, η οποία 
περιόδευε και τραγουδούσε σε εκδηλώσεις. Ανύ-
παντρη µε δύο παιδιά, έπαιρνε επιδόµατα από την 
Πρόνοια για να ζήσει και αγόραζε φαγητό µε κου-
πόνια. Γέννηµα θρέµµα του Νάσβιλ, κοιτίδας της 
country µουσικής, η Kesha µεγάλωνε µε µια µη-
τέρα φτωχή, απογοητευµένη, αλλά δυναµική και 
ταλαντούχα. Στα 15 της έγραφε µουσική µαζί µε τη 
µαµά της και τη συνόδευε στα τραγούδια, στα 18 
πήρε πλήρη υποτροφία για το πανεπιστήµιο, αλλά, 
έχοντας ζήσει µια ζωή στην ακραία φτώχεια, τα 
παράτησε και πήγε στο Λος Άντζελες για να κυ-
νηγήσει το όνειρό της σαν µουσικός και τραγου-
δίστρια.

Από τα 18 της κατάφερε να εντυπωσιάσει έναν 
από τους πιο διάσηµους παραγωγούς της Sony 
Music, τον Dr. Luke (Lukasz Sebastian Gottwald), 
ο οποίος πήρε την Kesha υπό την προστασία του. 
Η 18χρονη τότε ερµηνεύτρια υπέγραψε συµβό-
λαιο µε την εταιρεία του Dr. Luke, Kemosabe 
Records, η οποία είναι θυγατρική της Sony, και 
ενώ η µια επιτυχία διαδεχόταν την άλλη, ο προ-
σωπικός της γολγοθάς µόλις άρχιζε. Σύµφωνα µε 
την αγωγή που κατέθεσε η Kesha το 2014, ο Dr. 
Luke την ανάγκαζε να παίρνει ναρκωτικά παρά τη 
θέλησή της και έπειτα τη βίαζε κατ’ εξακολούθηση 
για περισσότερα από οκτώ χρόνια. Η ίδια αναφέ-
ρει το εξής περιστατικό: Κάποια φορά της έδωσε 
παυσίπονα για τον πονοκέφαλο, ωστόσο τα χάπια 
που πήρε ήταν βαριά ναρκωτικά, τα οποία την 
κράτησαν κοιµισµένη για περισσότερες από 12 
ώρες. «Ξύπνησα χωρίς ρούχα στο κρεβάτι του Dr. 
Luke. ∆εν µπορούσα να σηκωθώ» υπογραµµίζει 
στην αγωγή της. Ο µουσικός παραγωγός φέρε-
ται να αποδοκίµαζε λεκτικά την 28χρονη αποκα-
λώντας την «άσχηµη, ατάλαντη, µε σώµα µεγαλύ-
τερο κι από ψυγείο», όπως κατέθεσε η µητέρα της 
Kesha στο δικαστήριο. Μάλιστα το 2013 η νεαρή 

ερµηνεύτρια εισήχθη σε κέντρο θεραπείας για την 
αντιµετώπιση της διατροφικής διαταραχής από 
την οποία έπασχε.

Ο δρόµος της ∆ικαιοσύνης
Τον Οκτώβριο του 2014 η Kesha υπέβαλε µήνυση 
κατά του Dr. Luke και της εταιρείας του µε σκοπό 
να λυθεί το επαγγελµατικό συµβόλαιο που τη δε-
σµεύει µε τον ίδιο και να µπορέσει να αναζητή-
σει νέο παραγωγό για να παρουσιάσει τη µουσική 
της. Στην αγωγή ισχυρίζεται πως ο Dr. Luke «την 
κακοποιούσε σεξουαλικά, λεκτικά, συναισθηµα-
τικά, σε σηµείο που την οδήγησε λίγο πριν την 
αυτοκτονία. Μοναδική του επιθυµία ήταν να έχει 
πλήρη έλεγχο στη ζωή και την καριέρα της». Στην 
αγωγή αναφέρεται µάλιστα πως ο Dr. Luke, ως 
πιο έµπειρος, πλούσιος και καταξιωµένος στον 
χώρο της µουσικής, εκµεταλλευόταν την απει-
ρία της Kesha και δεν παρέλειπε να την απειλεί 
σε κάθε ευκαιρία, προκειµένου η ίδια να µην α-
ντιδρά. Ο Dr. Luke και η δισκογραφική απάντη-
σαν µε µήνυση για συκοφαντική δυσφήµηση και 
αθέτηση συµβολαίου. Αξίζει να σηµειωθεί πως το 
συµβόλαιο που έχει υπογράψει η Kesha τη δε-
σµεύει να ηχογραφήσει ακόµα έξι δίσκους µε την 
εν λόγω εταιρεία και τον συγκεκριµένο µουσικό 
παραγωγό, για να µπορέσει έπειτα είτε να απε-
λευθερωθεί από αυτό είτε να το επαναδιαπραγ-
µατευτεί. Αν δεν λυθεί το συµβόλαιο, η Kesha δεν 
επιτρέπεται να ηχογραφήσει οποιοδήποτε τρα-
γούδι, είτε µόνη της είτε µε άλλη εταιρεία παρα-
γωγής. Η ίδια αρνείται πλέον να συνεργαστεί µε 

Η διάσηµη Αµερικανίδα ερµηνεύτρια 
Kesha υπέβαλε µήνυση κατά του 
µουσικού παραγωγού της που την 
κακοποιούσε σεξουαλικά, ζητώντας 
να αποδεσµευτεί από το συµβόλαιο 
που τη «δένει» επαγγελµατικά 
µαζί του. Η ∆ικαιοσύνη, ωστόσο, 
φαίνεται πως θεωρεί πιο σηµαντική 
την υπογραφή σε µια εµπορική 
συµφωνία από την ψυχοσύνθεση 
µιας γυναίκας που υπέστη κατ’ 
εξακολούθηση σεξουαλική, λεκτική 
και συναισθηµατική βία.

η εταιρεία ενδιαφέρεται τόσο για τον Dr. Luke όσο 
και για την Kesha, χωρίς να κάνει διακρίσεις υπέρ 
του παραγωγού. Οι δηµοσιογράφοι, από την άλλη, 
θεωρούν κατακριτέα µεν, λογική δε την αντιµε-
τώπιση της Sony, η οποία έχει επενδύσει 60 εκατ. 
δολάρια στην καριέρα της Kesha και έχει κερδίσει 
τα διπλάσια, οπότε µε µεγάλη δυσκολία θα λύσει 
µε πρωτοβουλία της το κερδοφόρο συµβόλαιο. Το 
εξοργιστικό της υπόθεσης, ωστόσο, ήταν η ανα-
φορά της δικαστού πως «το ένστικτό µου µου λέει 
να πράξω το εµπορικά λογικό» και, από ό,τι φαί-
νεται, η λογική επιβάλλει στην Kesha να µην αθε-
τήσει το συµβόλαιο που υπέγραψε πριν από µε-
ρικά χρόνια και αντίστοιχα δεν δεσµεύει τον Dr. 
Luke και τον εκάστοτε ισχυρό σε θέση εξουσίας 
να µην την εκµεταλλευτεί. Η µοναδική παραχώ-
ρηση της Sony απέναντι στην Kesha ήταν το ότι 
της επιτρέπει να συνεργαστεί µε άλλον µουσικό 
παραγωγό αλλά σε καµία περίπτωση να φύγει 
από την εταιρεία προτού παρέλθει το χρονικό δι-
άστηµα που έχει νοµικά κατοχυρωθεί από την υ-
πογραφή του συµβολαίου. Η σεξουαλική, λεκτική 
και συναισθηµατική κακοποίηση, απ’ ό,τι φαίνε-
ται, δεν είναι σοβαρά ατοπήµατα για επαναδια-
πραγµάτευση ή λύση του. Εύλογα η δηµοσιογρά-
φος Μάντλεϊν Ντέιβις επισηµαίνει πως αν µια γυ-
ναίκα δυνατή και προβεβληµένη, όπως η Kesha, 
δεν µπορεί να κερδίσει αυτή τη µάχη, οι υπόλοι-
πες δεν έχουµε ούτε µια µικρή πιθανότητα σε α-
νάλογες περιπτώσεις.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

τον Dr. Luke, µε αποτέλεσµα τα περισσότερα από 
70 τραγούδια που έχει γράψει να παραµένουν στα 
συρτάρια της.

Η Kesha κατήγγειλε και την ίδια τη Sony στη 
µαρτυρία της, λέγοντας πως έθετε σε κίνδυνο τις 
νεαρές ερµηνεύτριες, αφού γνώριζε πολλά πράγ-
µατα για τον τρόπο που στελέχη της τις εκµεταλ-
λεύονταν αλλά αδιαφορούσε.

Απόρριψη
Την περασµένη εβδοµάδα το δικαστήριο απέρ-
ριψε για µία ακόµη φορά το αίτηµα της Kesha για 
λύση του συµβολαίου της µε τη δισκογραφική του 
Dr. Luke, εξοργίζοντας τους θαυµαστές της ερµη-
νεύτριας και τις νεαρές τραγουδίστριες που έχουν 
βρεθεί σε παρόµοια θέση. «Μας ενδιαφέρει η ε-
πιτυχία της» τόνισε ένας εκ των δικηγόρων της 
Sony, ο οποίος προσπάθησε να υπογραµµίσει ότι 

Στο πλευρό της Kesha στέκονται πολλές συνάδελφοί της, µε την Τέιλορ Σουίφτ να διαθέτει 250.000 
δολάρια για να καλύψει τα δικαστικά της έξοδα.
Το Twitter πήρε φωτιά µε αφορµή την υπόθεση και το hashtag #FreeKesha έγινε trend µέσα σε 24 
ώρες:
● «Η καρδιά µου είναι µε την Kesha» γράφει η Ariana Grande.
● «Υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσµο που σε λατρεύουν και είναι εντυπωσιασµένοι από τη 
γενναιότητά σου» σηµειώνει η Lady Gaga.
● «∆εν µπορώ να πω τίποτα καλό για τον Dr. Luke» τουιτάρει η Kelly Clarkson, που είχε συνεργα-
στεί µαζί του πριν από µερικά χρόνια.
● «Θα γίνεις πιο δυνατή, είσαι γενναία και προσεύχοµαι για σένα» σηµειώνει η Demi Lovato.

#FreeKesha

Ένας εµπορικά λογικός 
«βιασµός»;

Η Αµερικανίδα τραγουδίστρια Kesha εξαναγκάζεται 
να συνεργαστεί µε τον βιαστή της.



«Φ
ωνακλάς, απαξιωτικός και δηκτικός. Απο-
γοητευτικός, ένας από τους χειρότερους 
οικοδεσπότες της ιστορίας». Ο τηλεκριτι-
κός της εφηµερίδας «USA Today» «απο-
θεώνει» τον Κρις Ροκ, παρουσιαστή των 

βραβείων Όσκαρ το 2005. Πράγµατι, το τηλεοπτικό show εκείνη 
τη χρονιά είχε 5% λιγότερη τηλεθέαση (42,2 εκατοµµύρια τη-
λεθεατές) απ’ ό,τι την προηγούµενη, µε τον Μπίλι Κρίσταλ οι-
κοδεσπότη. ∆εν ήταν όµως αυτό το χειρότερο ρεκόρ της ιστο-
ρίας. Το 2014 η βασίλισσα της αµερικανικής τηλεόρασης, Έλεν 
Ντε Τζένερις, σύµφωνα µε την εταιρεία µέτρησης τηλεθεάσεων 
Nielsen, έκανε νέο αρνητικό ρεκόρ, αφού κατάφερε να προ-
σελκύσει 43,7 εκατοµµύρια τηλεθεατές, σε ένα, όµως, πιο δι-
ευρυµένο κοινό. Φέτος, έντεκα χρόνια µετά, ο µαύρος κωµικός 
αναλαµβάνει και πάλι το δύσκολο έργο. Ο Κρις Ροκ επιστρέ-
φει ως κεντρικός παρουσιαστής των βραβείων Όσκαρ, παρα-
λαµβάνοντας έναν θεσµό σε κρίση. Ο αποκλεισµός των µαύ-
ρων υποψηφίων, κυρίως από τις κατηγορίες ερµηνείας, όπου 
δεν υπάρχει ούτε ένας µαύρος υποψήφιος για δεύτερη συνε-
χόµενη χρονιά, προκαλεί πονοκέφαλο στο ABC, τον τηλεοπτικό 
σταθµό που αναµεταδίδει το show. Πέρυσι, και πάλι σύµφωνα 
µε τη Nielsen, υπολογίστηκε πως 20% λιγότεροι µαύροι τηλεθε-
ατές παρακολούθησαν την τελετή των βραβείων. Ο Κρις Ροκ, 
ένας από τους πιο λαµπερούς εκπροσώπους της µαύρης φυλής 

στο Χόλιγουντ, καλείται να υπερασπι-
στεί έναν θεσµό από τον οποίο οι ο-
µόφυλοί του µοιάζουν αποκλεισµέ-
νοι. Το αν η φυλετική κριτική θα α-

ποτελέσει µέρος των βιτριολικών 
αστείων του ή µιας πιο «ενή-

λικης» προσέγγισης θα 

αποδειχθεί το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Η παραγωγή, πά-
ντως, προσπαθώντας να ισορροπήσει την έλλειψη µαύρων υ-
ποψηφίων –διαµαρτυρία που στο Twitter σταδιοδροµεί µε το 
hashtag #OscarsSoWhite–, έχει επιστρατεύσει πλήθος µαύ-
ρων διασηµοτήτων προκειµένου να απονείµουν βραβεία. Ανά-
µεσά τους και ο πολύς Κουίνσι Τζόουνς. Λέγεται πως ο βασι-
λιάς της µουσικής βιοµηχανίας δέχτηκε να απονείµει ένα βρα-
βείο Όσκαρ, µόνο επειδή θα του επιτραπεί να απευθυνθεί στο 
κοινό µε έναν λόγο κατά του αποκλεισµού, διάρκειας πέντε λε-
πτών. Τα πέντε λεπτά στον τηλεοπτικό χρόνο, όµως, είναι µια 
αιωνιότητα. Τόση ήταν, πέρυσι, η διάρκεια της πρώτης πράξης 
της τελετής, του µουσικοχορευτικού δρώµενου µε την Άννα Κέ-
ντρικ και τον Τζακ Μπλακ. Ο εκπρόσωπος του Κουίνσι Τζόουνς 
επιβεβαίωσε την παρουσία του, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει 
περισσότερα. Όπως και να ’χει, ακτιβιστές θα βρίσκονται συγκε-
ντρωµένοι έξω από τα πλατό του ABC στη Νέα Υόρκη, την Ου-
άσινγκτον, το Ντιτρόιτ, το Κλίβελαντ, το Μαϊάµι και την Ατλάντα.

Ο χρυσός διαφηµιστικός χρόνος
Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της Ακαδηµίας των Όσκαρ 
και, φυσικά, του τηλεοπτικού σταθµού προέρχεται από τις δια-
φηµίσεις. Το ABC αύξησε από πέρυσι τις τιµές. Ένα τριάντα δευ-
τερολέπτων διαφηµιστικό σποτ, για να προβληθεί κατά τη διάρ-
κεια µετάδοσης των βραβείων, κοστίζει 1,9 µε 2 εκατ. δολάρια, 
11% ακριβότερα από πέρυσι, όταν το ABC έβαλε στα ταµεία του 
110 εκατ. δολάρια, σχεδόν τα διπλάσια απ’ ό,τι το 2011. Κάτι τέ-
τοιο δεν µπορούσε να περάσει απαρατήρητο, έτσι ο σταθµός 
αύξησε τον διαθέσιµο διαφηµιστικό χρόνο στα 29 λεπτά και 45 
δευτερόλεπτα, δηλαδή +25% σε σχέση µε πέρυσι. Τα Όσκαρ, 
ακόµη κι αν βρίσκονται σε κρίση, είναι πραγµατικό χρυσω-
ρυχείο. Αρκεί να αναλογιστούµε πως τα αντίστοιχα έσοδα των 
Grammy είναι, µόνο, 57 εκατ. δολάρια και 42 εκατ. δολάρια ε-
κείνα των Χρυσών Σφαιρών. ∆εδοµένου πως το ABC έχει συµ-
βόλαιο µε την Ακαδηµία µέχρι το 2020, το µποϊκοτάζ που επιχει-
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Τα οικονοµικά των  Όσκαρ
Το αν ο Λεονάρντο ντι Κάπριο θα πάρει φέτος 

το βραβείο ουδόλως απασχολεί το ABC.

ρείται φέτος µπορεί να αποδειχθεί και ολέθριο. Όταν το 2008 οι 
µετρήσεις τηλεθέασης παρουσίασαν πτωτική τάση, αυτό την ε-
πόµενη χρονιά ερµηνεύτηκε σε 16% πτώση των διαφηµιστικών 
πωλήσεων. Έτσι, η παρουσία –και η απόδοση– του Κρις Ροκ, 
που δεν φηµίζεται για τη διπλωµατία του, αποδεικνύεται καθο-
ριστική.

On the Rock(s)
Μόλις πέντε µέρες µετά το χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου, στο 
κλαµπ όπου εµφανιζόταν, στο Λος Άντζελες, επιχείρησε κάποια 
πολύ άβολα αστεία. Η τελευταία του ταινία, «Top Fine», ήταν 
µια κωµωδία που αφορούσε τις προσπάθειες ενός σεναριο-
γράφου να κάνει ταινία µια επανάσταση µαύρων σκλάβων που 
οδήγησε στην εκτέλεση 50.000 λευκών. Το επιθετικό στιλ του 
Κρις Ροκ µπορεί να έµοιαζε ακραίο το 2005, όµως ο οικοδε-
σπότης στις Χρυσές Σφαίρες, Ρίκι Τζερβέις, και το διόλου δια-
κριτικό χιούµορ του έχουν αλλάξει, πλέον, τα δεδοµένα. Ακόµα 
κι έτσι, είναι έτοιµο το Χόλιγουντ στην υπέρλαµπρη µέρα του να 
φάει κατσάδα; Από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεω-
ρούν πως οι καραµπίνες του Κρις Ροκ τελικά θα σιγήσουν. Όχι 
υπό τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά της προσωπικής µαταιοδο-
ξίας, δεδοµένου πως ο µαύρος κωµικός έχει να κάνει επιτυχία 
από το 2009 (είναι άλλωστε ο λιγότερο «λαοφιλής» στο Twitter 
παρουσιαστής, µε 3,8 εκατοµµύρια followers, τη στιγµή που η 
Έλεν Ντε Τζένερις έχει 39 εκατοµµύρια. Μια καθολικής αποδο-
χής παρουσίαση των Όσκαρ, λοιπόν, µπορεί να τον επαναφέρει 
στην A-List της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. Θα κυνηγήσει 
την προσωπική επιτυχία ή θα σταθεί στα µαύρα αδέρφια του; 
Και ποια είναι η λεπτή ισορροπία ανάµεσα στα δύο;

*Η απονοµή των Όσκαρ 
θα µεταδοθεί απευθείας 
την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 
από τα κανάλια Novacinema.

 ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης επιστρέφει 
στο σινεµά µε µια ταινία που απέσπα-
σε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου της Θεσσαλονίκης. Ο 

Αλέξανδρος ήταν ο εσωστρεφής µεγάλος γιος µιας 
οικογένειας η οποία έχασε ξαφνικά ένα παιδί και 
προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Τώρα πια είναι 
ο λιγοµίλητος αλλά και χαρισµατικός ηγέτης µιας 
εφηβικής συµµορίας. Η Ιωάννα ήταν άριστη µαθή-
τρια, µοναχοκόρη µιας γυναίκας που µοιάζει να µην 
ξέρει καθόλου την ίδια της την κόρη. Όταν ερωτευτεί 
τον Αλέξανδρο, η Ιωάννα θα αρχίσει το δικό της 
ταξίδι στην παρανοµία. Ο Χρήστος γραπώνεται από 
την ιδεολογία για να ξεφύγει από τη διαλυµένη 
οικογένειά του. Η ιδεολογία θα γίνει πια πράξεις, όταν 
ο Αλέξανδρος τον βάλει στη συµµορία, και ο Χρήστος 
θα γοητευτεί όχι µόνο από τη δράση αλλά και από τον 
ίδιο τον αρχηγό. Όταν δεν εργάζεται στο περίπτερο 
των γονιών του, ο Εµίρ πουλάει µικροποσότητες ναρ-
κωτικών και σχεδιάζει χτυπήµατα µε τον Αλέξανδρο, 

Ο ñ δεν έχω ιερό και όσιοñ υποψήφιος για 
Όσκαρ Σάσα Μπάρον Κοέν (´ Boratª , 
´B runoª) τα σπάει στην κυριολεξία, αφού 
παριστάνει τον Nobby Butcher, έναν σκλη-

ροπυρηνικό Άγγλο χούλιγκαν. Υποδύεται ένα ρεµάλι, 
Βρετανό χούλιγκαν, που έχει εννέα παιδιά και έναν 
αδερφό που δεν έχει δει εδώ και 28 χρόνια. Ο τελευ-
ταίος (Μαρκ Στρονγκ) είναι µυστικός πράκτορας, µια 
πραγµατική δολοφονική µηχανή, που ετοιµάζεται για 
την επόµενη αποστολή του. Για κακή του τύχη, όµως, 
τα σχέδιά του θα τα χαλάσει ο Nobby. Θα φέρει τελικά 
εις πέρας την αποστολή του, η οποία πλέον στοχεύει 
στη σωτηρία του κόσµου, ή το παρασιτικό και παρα-
βατικό, εξ αίµατος στοιχείο που τον συνοδεύει θα τα 
κάνει όλα µαντάρα; Η ταινία µιµείται το κατασκοπικό, 
υψηλής τεχνολογίας περιβάλλον ενός blockbuster 
µε κασκαντερικά κόλπα, απίστευτη δράση, τροµερά 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κωνσταντίνος Γιάνναρης ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Κωνσταντίνος Γιάνναρης ΠΑΙΖΟΥΝ: Κωνσταντίνος 
Ελµατζίογλου, ∆άφνη Ιωακειµίδου-Πατακιά, Κώστας 
Νικούλις, Άγγελος Τζέγια, Φαµπρίτσιο Μούτσο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 98΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

παρασέρνοντας και τον µικρότερο αδελφό του, Άρη, 
στη δράση. Πέντε έφηβοι, πέντε εκπρόσωποι µιας 
νέας γενιάς που χαράζει τη δική της πορεία, ενω-
µένοι σαν γροθιά όταν φλερτάρουν µε τον κίνδυνο, 
τελικά στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου όταν 
έρχεται η ώρα να οµολογήσουν. Στο δωµάτιο ανά-
κρισης της Αστυνοµίας αφηγούνται την ίδια ιστορία. 
Είναι όµως η ίδια ιστορία; Καθώς παρακολουθούµε 
τις διαφορετικές (και ενίοτε αντικρουόµενες) εκδοχές 
των γεγονότων, βλέπουµε να ξετυλίγεται µπροστά 
µας ένα µωσαϊκό εφηβικού έρωτα, παρόρµησης και 
δίψας για ελευθερία, που οδήγησε τους πέντε ήρωες 
στη δηµιουργία µιας συµµορίας.

όπλα, θανατηφόρους ιούς και ταχύτατες αλλαγές 
πλάνων. Μόνο που ο πάλαι ποτέ Ali G δηµιουργεί 
χαοτικές καταστάσεις. Μέσα όµως σε όλη αυτή την 
αναρχία, την τροµερή ενέργεια και το διεστραµµένο 
σουρεάλ µυαλό του Κοέν το σενάριο και το υπόλοιπο 
καστ περνάνε σχεδόν απαρατήρητα. Γιατί, όπως 
λέει η σύζυγός του και πρωταγωνίστρια της ταινίας 
Ίσλα Φίσερ, ´ όταν παρακολουθείς τον Σάσα να κάνει 
κωµωδία, είναι σαν να βλέπεις τον Μάικλ Τζόρνταν 
να παίζει µπάσκετª .

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΑΤΖΑ
GRIMSBY

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τοµ Μακάρθι ΣΕΝΑΡΙΟ: Τοµ Μακάρθι, Τζος Σίνγκερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάικλ Κίτον, 
Μαρκ Ράφαλο, Ρέιτσελ Μακάνταµς, Λιβ Σράιµπερ, Τζον Σλάτερι, Στάνλεϊ Τούτσι ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 
128΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

H ταινία µάς αφηγείται την πραγµατική ιστορία της βραβευµένης µε Pulitzer 
µάχιµης δηµοσιογραφικής οµάδας µε το όνοµα ´ Spotlightª , της εφηµερίδας 
´ Boston Globeª . Το 2002 σόκαρε την κοινή γνώµη της Βοστόνης στις ΗΠΑ 
αποκαλύπτοντας ένα σκάνδαλο παιδεραστίας στους κόλπους της Καθολικής 

Εκκλησίας, στο οποίο εµπλέκονταν πάνω από 70 ιερείς. ∆εκάδες παιδιά φέρεται 
να είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά για περισσότερες από τρεις δεκαετίες µέσω ενός 
αρρωστηµένου κυκλώµατος. Η οµάδα είχε το θάρρος να ξεσκεπάσει το σκάνδαλο και 
να έρθει αντιµέτωπη µε το νοσηρό κοµµάτι της παντοδύναµης Καθολικής Εκκλησίας. Η 
δηµοσιογραφική οµάδα ξεκίνησε µε την υπόθεση ενός ιερέα και όταν τελικά κατέληξε 
να δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα, είχε εντοπίσει 70 ιερείς που είχαν κακοποιήσει παιδιά. 
Μέχρι το 2002 είχαν δηµοσιεύσει 600 άρθρα που αφορούσαν εκατοντάδες παιδιά, όχι 
µόνο στη Βοστόνη αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. ∆ιακόσιοι σαράντα εννέα ιερείς της 
Αρχιεπισκοπής της Βοστόνης κατηγορήθηκαν για σεξουαλική κακοποίηση. Σε όλη την 
Αµερική 6.427 ιερείς κατηγορήθηκαν για τη σεξουαλική κακοποίηση 17.259 θυµάτων. 
Για να παραµείνουν πιστοί στην ιστορία οι δύο σεναριογράφοι πέρασαν µήνες κάνοντας 
συνεντεύξεις µε δηµοσιογράφους, θύµατα και άλλους που εµπλέκονταν στο σκάνδαλο. 
Υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Β΄ ανδρικού ρόλου 
(Μαρκ Ράφαλο), Β΄ γυναικείου ρόλου (Ρέιτσελ Μακάνταµς), καλύτερου πρωτότυπου 
σεναρίου και µοντάζ.

SPOTLIGHT: ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λουί Λετεριέ ΣΕΝΑΡΙΟ: Σάσα Μπάρον 
Κοέν, Φιλ Τζόνστον, Πίτερ Μπέχαµ ΠΑΙΖΟΥΝ: Σάσα 
Μπάρον Κοέν, Μαρκ Στρονγκ, Ίσλα Φίσερ, Πενέλοπε 
Κρουζ, Ρέµπελ Γουίλσον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 82΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
Feelgood

CINEMA
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η ανωριµότητα 
αναβλύζει από παντού» 

ΜΑΡΙΑ ΓΟΡΓΙΑ

Η χορογράφος Μαρία Γοργία ίδρυσε την οµάδα Αµάλγαµα (www.amalgama.
com.gr) το 1996 στο Λονδίνο συµµετέχοντας στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ «Resolutions» 
(The Place Theatre, London, 1997). Έχει στο ενεργητικό της 19 χορογραφίες και 
17 παραγωγές, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Ιταλία, 
Κροατία και Κύπρο. Το 2004 η οµάδα συµµετείχε, µετά από παραγγελία του έργου 
«Οι Άθλοι του Πένταθλου», στις τελετές υποδοχής αθλητών. Με έντονο το στοιχείο 
του κοινωνικού και αισθητικού προβληµατισµού πάνω στη σχέση της τέχνης µε 
τη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα και τα όρια ανάµεσα στη φόρµα και την 
ιδεολογία, παρουσιάζει στο Μπαγκλαντές τη νέα της σύλληψη, «Νηπιαγωγείο».

Στην Ντέπυ Κουρέλλου

Το έργο αφορά τους ενήλικες που εµφανίζουν ανήλικες 
συµπεριφορές. Πόσο συχνό και πόσο επικίνδυνο είναι 
το Υπερεγώ του ανήλικου ενήλικα;
Το Υπερεγώ του ανήλικου ενήλικα είναι πολύ συχνό, 
καθώς είναι παρόµοιο µε ένα «παιδικό» στοιχείο 
του χαρακτήρα του, που δεν έχει προχωρήσει µε 
οµαλό τρόπο στο στάδιο της ενηλικίωσης. Ο ανή-
λικος ενήλικας στον οποίο αναφέρεται το έργο, και 
από τον οποίο εµπνεύστηκα το «Νηπιαγωγείο», έχει 
έναν εγωισµό ακατέργαστο και συµπαγή, σαν του 
νηπίου! Έχει παραµείνει, παρά το πέρας του χρόνου, 
στην αίσθηση εκείνη που είχε ως παιδάκι, όπου ο 
κόσµος έµοιαζε να υπάρχει µόνο σε σχέση και γύρω 
από εκείνον. Η πιθανότητα να µην έχει προχωρήσει 
οµαλά στα στάδια ανάπτυξης κατά την παιδική ηλι-
κία αρκετά συχνά συνοδεύεται ή έχει την αιτία της 
σε απωθηµένα τραύµατα, τραύµατα δηλαδή που 
έχουν θαφτεί στο ασυνείδητο. ∆εν είµαι σε καµία 
περίπτωση ψυχολόγος, ούτε ψυχαναλυτής, και σας 
µιλώ µε βάση προσωπικές µου εµπειρίες και δια-
βάσµατα. Όσο πιο εγωκεντρικός είναι ένας άνθρω-
πος, τόσο µεγαλύτερη αγωνία έχει να εξασφαλίσει 
τα προσωπικά του συµφέροντα και τόσο πιο «αυτι-
στικός» γίνεται ως προς τις ανάγκες των διπλανών 
του. Ο εγωκεντρικός είναι στο αντίθετο άκρο από τον 
αλτρουιστή. ∆εν θα τον ονόµαζα επικίνδυνο, εκτός 
αν µιλάµε για διαταραγµένα εγωιστικό άτοµο που 
υποθετικά ή ανάλογα µε τη διαταραχή του µπορεί να 
βλάψει τον διπλανό του.

Μιλήστε µας για το κείµενο και τη συγγραφή του…
Το κείµενο είναι ένα µείγµα αποτελούµενο από το 
«τονισµένο» βιογραφικό µου, τις κοινωνικοπολιτι-
κές αναφορές στο σήµερα της Ελλάδας-Ευρώπης, 
από καθηµερινούς φανταστικούς διαλόγους επηρ-
µένων ανήλικων ενηλίκων, αλλά και εν µέρη από 
σκέψεις και λόγια ανήλικων ενηλίκων µε αρκετά 
χαµηλή αυτοεκτίµηση. ∆ιάσπαρτα εµφανίζονται 
αποφθέγµατα του Όσκαρ Ουάιλντ, η γραφή του οποί-
ου, µέσα από τα αντιφατικά του λογοπαίγνια, έχει, 
κατά την άποψή µου, µια ναρκισσιστική χροιά. Η πα-
ράσταση περισσότερο βασίζεται σε προσωπικά µου 
βιώµατα και στη µατιά µου σε σχέση µε το σήµερα, 
την ανωριµότητα που αναβλύζει από παντού, από τις 
διαπροσωπικές σχέσεις µέχρι τις συνόδους κορυ-
φής, την πολιτική της Ελλάδας-Ευρώπης και άλλα.

Η διάδραση µε το κοινό είναι έντονη. Με ποιον τρόπο 
επιτυγχάνεται και τι εξυπηρετεί;
Πιστεύω ότι το βίωµα του θεατή, σε µια σκηνή κυ-
ρίως, είναι έντονο. Άλλοτε το κοινό συµµετέχει ώστε 
να ολοκληρωθεί µια σκηνική πράξη, που όµως 
φέρει και στοιχεία πολύ ρεαλιστικά και όχι «θεα-
τρικά», άλλοτε γίνεται µάρτυρας καταστάσεων που 
ξεφεύγουν από τα όρια της θεατρικής παράστασης. 
∆εν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα. Η βιωµατική 
εµπειρία είναι ένας από τους κύριους στόχους µου 
στο έργο αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, η διαδραστική 
παράσταση προσδίδει σε ένα έργο το στοιχείο µιας 
ζωντανής, όχι τόσο ελέγξιµης επικοινωνίας, όπου το 
αυθόρµητο και το απρόβλεπτο µπορούν να ανασά-
νουν και η αµηχανία µπορεί να γίνει γοητευτική.

Πόσο επιδραστικά αποτελέσµατα έχει η κίνηση ως 
εκφραστικό µέσο σε σχέση µε τον λόγο;
Είναι δύο εντελώς διαφορετικές γλώσσες, που 
µπορούν όµως να «συνοµιλήσουν», δηµιουργώ-
ντας είτε αντιφατικές είτε οµόφωνες εικόνες, είτε 
να περάσουν στη σφαίρα του υπερρεαλισµού.

Αγαπάει το ελληνικό κοινό τον χορό;
Το ελληνικό κοινό δεν γνωρίζει, στην πλειονό-
τητά του, τον ελληνικό χορό, εννοώ την έντεχνη 
µορφή του και όχι τους ελληνικούς (παραδοσια-
κούς) χορούς. ∆εν έχει σχεδόν κανένα ερέθισµα, 
παρά µόνο τα εµπορικά είδη χορού που προβάλ-
λονται στην τηλεόραση. Είναι ένα είδος που δεν 
έχει προβληθεί από τα µέσα ενηµέρωσης, παρά 
κατ’ εξαίρεση, πολύ περιστασιακά, και όταν δεν 
έχει κάτι άλλο ο προγραµµατισµός του καναλιού. 
Τώρα, αν µιλάµε για το εξειδικευµένο κοινό, θα 
έλεγα ότι αγαπάει τον ελληνικό χορό, αλλά έχει 
ακόµα µια ξενοµανία, που δεν συµβαδίζει απα-
ραίτητα µε την ποιότητα του έργου που βλέπει. 
Είναι συχνά ηµιµαθές και αυστηρό µε την εγχώ-
ρια παραγωγή και ευκολόπιστο µε την ξένη.

Η τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων έφερε 
µαζικά τον κόσµο στα θέατρα που φιλοξενούσαν 
παραστάσεις του Παπαϊωάννου, αλλά µε τον καιρό 
η τάση εξασθένησε. Είµαστε θεατές του συρµού; 
Της µόδας;
Όχι, δεν θεωρώ ότι είµαστε θεατές του συρµού. 
Σίγουρα η µόδα ασκεί επιρροή, αλλά, όπως έχει 
πει και ο Όσκαρ Ουάιλντ, «τίποτα δεν είναι τόσο 
επικίνδυνο όσο το να ’ναι κανείς υπερβολικά µο-
ντέρνος. Γιατί ενδέχεται να περάσει η µόδα του 
εντελώς ξαφνικά». Η αλήθεια είναι ότι δεν αρ-
κεί µια τελετή έναρξης απ’ όποιον καταξιωµένο 
καλλιτέχνη. Χρειάζεται παιδεία πάνω απ’ όλα, η 
οποία µπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί και στο 
σχολείο, και στο σπίτι, και στις σχολές χορού, και 
στην κοινωνία γενικότερα. Επίσης, η διάδοση και 
προβολή αυτής της τέχνης είναι κάτι σηµαντικό 
και, όπως είπα και πιο πριν, αρκετά παραµελη-
µένο και από τον κρατικό αλλά και από τον ιδι-
ωτικό τοµέα.

INFO
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Σύλληψη - χορογραφία - σκηνοθεσία - 
σκηνογραφία: Μαρία Γοργία
Ερµηνεία: Σάνια Στριµπάκου, Τίµος Ζέχας, 
Μυρτώ ∆εληµιχάλη, Μαρία Γοργία
Κείµενα: Όσκαρ Ουάιλντ, Μαρία Γοργία
Βοηθός χορογράφου: Μυρτώ ∆εληµιχάλη
Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή
Είσοδος ελεύθερη µε προαιρετική οικο-
νοµική συνεισφορά.
Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 
6944 686991.
Μπαγκλαντές, Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα
Ο χώρος υποδέχεται αυστηρά έως 35 
άτοµα.



Στο Μανάβικο LIDL, τα φρούτα και τα λαχα-
νικά µας είναι πάντα φρέσκα, γευστικά και 
γεµάτα βιταµίνες. Γιατί τα επιλέγουµε µε 
βάση την εποχικότητα, έχουµε καθηµερινή 
τροφοδοσία, τα ελέγχουµε όλα ένα-ένα και 
συνεργαζόµαστε µε  Έλληνες παραγωγούς.

Ό,τι τραβάει η όρεξή σας θα το βρείτε
στον Φούρνο LIDL. Τα παραλαµβάνουµε όλα 
από τους καλύτερους προµηθευτές και
τα ψήνουµε σε κάθε κατάστηµά µας τρεις 
φορές τη µέρα, για να τα απολαµβάνετε 
φρεσκοψηµένα, ζεστά-ζεστά και µε τη 
χαρακτηριστική µυρωδιά που «σπάει»
τη µύτη.

Βρείτε στο Ιχθυοπωλείο LIDL, σε πρακτικές 
συσκευασίες: τσιπούρα, λαβράκι και µύδια µε 
κέλυφος. Όλα τους ολόφρεσκα, πεντανόστιµα 
και άψογα διατηρηµένα.
Γιατί οι Έλληνες εκτροφείς και προµηθευτές 
µας έχουν όλες τις πιστοποιήσεις  και 
εκσυγχρονίζουν διαρκώς την ψυκτική 
αλυσίδα τους.

Στο Κρεοπωλείο LIDL έχετε πολλές επιλογές: 
κοτόπουλο, χοιρινό, βόειο, λουκάνικα. Όλες 
συσκευασµένες για να διατηρείται η υψηλή 
ποιότητα του κρέατος και να παραµένει 
αναλλοίωτη η γεύση. Γιατί έτσι ελέγχουµε την 
ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων µας 
κάθε µέρα.

Στα LIDL, τα γαλακτοκοµικά είναι πάντα αγνά, 
θρεπτικά και γευστικά. Γιατί έρχονται από 
Έλληνες παραγωγούς που συνδυάζουν 
παραδοσιακή παραγωγή και εξελιγµένες 
µεθόδους συλλογής γάλακτος. Και αφού 
περάσουν ελέγχους σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής τους, θα τα βρείτε στα ψυγεία µας 
άψογα συντηρηµένα.



Στα LIDL φροντίζουµε να αξίζει
κάθε προϊόν που έρχεται στα χέρια σας. 
Φροντίζουµε να είναι πάντα ολόφρεσκο
και πάντα ποιοτικά άψογο.
Με προσεκτικά επιλεγµένες συνεργασίες 
µε  Έλληνες παραγωγούς,
µε καθηµερινή τροφοδοσία
φρέσκων προϊόντων, µε συνεχείς
και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας
και µε τήρηση υψηλών προδιαγραφών 
κατά τη µεταφορά, τη συντήρηση 
και τη συσκευασία των προϊόντων.
Γιατί σε αυτόν τον τόπο,
τα προϊόντα που αξίζουν φαίνονται
στη θάλασσα και στο χωράφι,
αλλά όταν πρέπει να φτάσουν στο ράφι 
χρειάζεται τεχνογνωσία,
µεράκι και σκληρή δουλειά
για να διατηρήσουν τη θρεπτική αξία
και την ποιότητά τους.


